Statut Polskiej Federacji Felinologicznej
FELIS POLONIA
Uchwalony dnia 10 wrze nia 2005 r.
(z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych dnia 2 listopada 2005 r. oraz dnia 16 listopada 2005r.)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1.
1. Ogólnopolski zwi zek stowarzysze pod nazw Polska Federacja Felinologiczna FELIS POLONIA,
zwany dalej Federacj , u ywaj cy skrótu nazwy „FELIS POLONIA” zrzesza stowarzyszenia, i inne
osoby prawne działaj ce w Polsce na podstawie obowi zuj cego prawa, które organizuj i wspieraj
hodowl kotów rasowych w Polsce.
2. Federacja jest organizacj non-profit.
3. Federacja jest ogólnopolsk struktur , która działa przy zachowaniu zasad dobrowolno ci,
równouprawnienia i otwarto ci. Przyst pienie do Federacji nie narusza samodzielno ci organizacji
członkowskich.
4. Federacja opiera swoj działalno na pracy społecznej członków zrzeszonych stowarzysze . Do
prowadzenia swoich spraw mo e zatrudnia pracowników. Pracownicy nie mog pełni funkcji
kierowniczych zarówno w Federacji jak i w zrzeszonych stowarzyszeniach.
5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib władz – miasto Łód .
Dla wła ciwego realizowania swoich celów Federacja mo e prowadzi działalno
równie poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Federacja mo e przyst powa do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach
statutowych.
7.Członków Federacji obowi zuj przepisy i decyzje organizacji mi dzynarodowych, do których
nale y, o ile nie pozostaj w sprzeczno ci z prawem polskim.
8. Federacja u ywa symboli i piecz ci według wzorów ustalonych przez Federacj zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Symbol i nazwa Federacji (Felis Polonia) podlegaj ochronie prawnej.
9. Federacj zało ono na czas nieokre lony.
Rozdział 2
Cele i formy ich realizacji
§2.

Celem Federacji jest wspieranie hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla
osi gni cia najwy szego poziomu pod wzgl dem rasowym i estetycznym. Cel ten Federacja realizuje
przez:
1.Prowadzenie Ksi g Rodowodowych Kotów Rasowych (Polskich Ksi g Rodowodowych), których
szczegółowy sposób i tryb prowadzenia reguluj wewn trzne przepisy.
2.Organizowanie pokazów, przegl dów i wystaw, tak krajowych jak i mi dzynarodowych.
3.Współprac z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranic .
4.Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami w kraju i za granic .
5.Organizowanie instrukta ów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz
prowadzenie wydawnictwa maj cego na celu upowszechnianie i pogł bianie wiedzy o hodowli kotów.
6.Reprezentowanie interesów członków Federacji przed władzami administracyjnymi, organizacjami
społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji
mi dzynarodowych, do których nale y.
7.Organizowanie szkolenia i doskonalenia s dziów, asystentów i hodowlanej słu by pomocniczej.
8.Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowi zki
§ 3.
Członkowie Federacji dziel si na:
- członków zwyczajnych,
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-

członków kandydatów,
członków wspieraj cych,
członków honorowych.

§ 4.
1. Członkiem zwyczajnym mo e by stowarzyszenie b d inna osoba prawna, działaj ca nie dla
zysku, nie b d ca jednostk organizacyjn administracji publicznej, zwi zkiem zawodowym, parti
polityczn , ko ciołem lub zwi zkiem wyznaniowym albo zwi zkiem jednostek samorz du
terytorialnego, która zło y pisemn deklaracj przyst pienia do Federacji, zobowi e si do
przestrzegania Statutu Federacji oraz zostanie wst pnie przyj ta w poczet członków – kandydatów
Federacji uchwał Zarz du Federacji. Od decyzji Zarz du przysługuje prawo odwołania si w terminie
jednego miesi ca do Walnego Zebrania Federacji. Ostatecznie uchwał o zatwierdzeniu pełnego
członkostwa w Federacji podejmuje Walne Zebranie.
2. Okres bycia członkiem – kandydatem rozpoczyna si z chwil podj cia uchwały przez Zarz d, a
ko czy z chwil podj cia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3.Wniosek o członkostwo jest rozpatrywany po otrzymaniu przez Zarz d pisemnego podania i
nast puj cych dokumentów:
a) Odpis z KRS, kopi statutu i regulaminów stowarzyszenia,
b) List osób pełni cych funkcje wraz z ich adresami,
c) List nazwisk i adresów członków stowarzyszenia w momencie składania podania,
d) Wszelkie inne informacje wymagane przez Zarz d Federacji.
4. Członek Kandydat posiada wszystkie prawa i obowi zki Członka Zwyczajnego z wył czeniem
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji.
5.Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upowa nione do tego osoby fizyczne
wyłonione w trybie § 16 ust 1. W przypadku wyboru tej osoby do Zarz du lub Komisji Rewizyjnej
członek zwyczajny ma obowi zek upowa ni inn osob do jego reprezentowania na Walnym
Zebraniu.
6. Ka dy członek Federacji w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentuj cej go w
Federacji.
§ 5.
1. Członkowie zwyczajni Federacji maj nast puj ce prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikaj cych z realizacji
celów statutowych Federacji,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
d) zgłaszanie kandydatów do władz Federacji.
2. Członkowie zwyczajni zobowi zani s do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
b) przestrzegania postanowie niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysoko ci i w sposób okre lony przez Walne
Zebranie,
d) dbało ci o dobre imi Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
§ 6.
1. Członkiem wspieraj cym mo e by osoba prawna deklaruj ca Federacji pomoc merytoryczn ,
rzeczow lub finansow , która zło y pisemn deklaracj przyst pienia do Federacji i zostanie do niej
przyj ta uchwał Zarz du. Od decyzji Zarz du przysługuje prawo odwołania si w terminie jednego
miesi ca do Walnego Zebrania Federacji W deklaracji winna zosta wskazana forma wsparcia.
2. Członek wspieraj cy, b d cy osob prawn jest reprezentowany w Federacji przez upowa nion
osob , zgodnie z obowi zuj cym dan osob prawn statutem.
3.Członek wspieraj cy nie ma obowi zku płacenia składki.
4. Członek wspieraj cy ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Federacji, w
tym Walnego Zebrania.
§ 7.
1. Członkowie wspieraj cy Federacji maj prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikaj cych z realizacji celów
statutowych Federacji,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
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c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspieraj cy zobowi zani s do:
a) przestrzegania postanowie niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
b) wywi zywania si z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.
c) dbało ci o dobre imi Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
§ 8.
1. Członkiem honorowym mo e by osoba prawna szczególnie zasłu ona w realizacji celów Federacji,
której tak godno nada Walne Zebranie.
2. Członek honorowy b d cy osob prawn jest reprezentowany w Federacji przez upowa niona
osob , zgodnie z obowi zuj cym dan osob prawn statutem.
3. Członek honorowy nie ma obowi zku płacenia składki.
4. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
§ 9.
1. Członkowie honorowi Federacji maj prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikaj cych z realizacji celów
statutowych Federacji,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi zobowi zani s do:
a) przestrzegania postanowie niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
b ) dbało ci o dobre imi Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
§ 10.
Utrata członkostwa nast puje na skutek:
1. Dobrowolnego wyst pienia zgłoszonego na pi mie,
2. Likwidacji osoby prawnej,
3. Pozbawienia członkostwa uchwał Walnego Zebrania z powodu nie przestrzegania postanowie
statutu, regulaminów i uchwał organów Federacji, działania na szkod Federacji lub w zwi zku z
nieregularnym opłacaniem składek członkowskich na wniosek Zarz du.
4. Zarz d Federacji ma prawo zawiesi z wa nych przyczyn członka w jego prawach do czasu
podj cia decyzji przez Walne Zebranie.
Rozdział 4
Władze Federacji
Władzami Federacji s :
- Walne Zebranie,
- Zarz d,
- Komisja Rewizyjna.

§ 11.

§ 12.
1. Wyboru Zarz du i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2. aden z członków Władz Federacji nie mo e by w aden sposób spokrewniony lub te by w
zwi zku formalnym lub nieformalnym z innymi członkami Zarz du i/lub Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja organów Federacji trwa 4 lata za wyj tkiem pierwszych władz, gdzie trzech członków
Zarz du wybieranych jest na kadencj dwuletni a pozostali na kadencj czteroletni .
4. Pierwsze władze Federacji wybrane zostan na pierwszym Walnym Zebraniu Federacji zwołanym
przez Komitet Zało ycielski niezwłocznie po zarejestrowaniu Federacji.
§ 13.
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Federacji zapadaj zwykł
wi kszo ci głosów przy obecno ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.Nie dotyczy to
uchwał Walnego Zgromadzenia Federacji podejmowanych w drugim terminie, które zapadaj zwykł
wi kszo ci głosów bez wzgl du na liczb obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 14.
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Walne Zebranie Federacji
Walne Zebranie mo e by :
- zwyczajne,
- nadzwyczajne.
§ 15.
1. Najwy szym organem Federacji jest Walne Zebranie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarz d Federacji, w
terminie nie pó niej ni 60 dni przed Walnym Zgromadzeniem FIFe. O dacie i miejscu decyduje
Zarz d Federacji.
3. Zawiadomienie pisemne o terminie i porz dku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21
dni przed planowan dat .Ponadto dopuszczalne jest przesłanie zaproszenia równolegle faksem lub
poczt elektroniczn .
4.Obrady Walnego Zebrania s jawne.
5. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarz d w statutowym terminie uprawnienie do
jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 16.
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowi cym uczestnicz członkowie zwyczajni Federacji,
reprezentowani przez upowa nionych przedstawicieli. Liczba głosów, któr dysponuje dane
stowarzyszenie jest uzale niona od liczby członków indywidualnych zrzeszonych w tym
stowarzyszeniu, zgodnie z coroczn deklaracj składan przez klub, wg klucza:
15 – 100 członków indywidualnych = jeden (1) głos,
powy ej 100 członów indywidualnych = dwa (2) głosy.
2. Członkowie wspieraj cy i honorowi a tak e zaproszeni go cie uczestnicz w Walnym Zebraniu z
głosem doradczym.
§ 17.
Do kompetencji Walnego Zebrania nale y:
1) dokonywanie zmian w Statucie,
2) uchwalanie regulaminów Federacji,
3) uchwalanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
4) podejmowanie decyzji o liczbie osób wchodz cych w skład Zarz du danej kadencji, wybór
członków Zarz du i wybór członków Komisji Rewizyjnej
5) uchwalanie na wniosek Zarz du rocznego bud etu i zało e bud etowych na kolejne lata,
6) przyjmowanie sprawozdania Zarz du z działalno ci Federacji,
7) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium,
8) powoływanie i zatwierdzanie nowych członków Federacji
9) uchwalanie regulaminu płatno ci oraz wysoko ci składek członkowskich,
10) rozpatrywanie odwoła od decyzji Zarz du Federacji,
11) decydowanie o przystapieniu Federacji do innych organizacji krajowych i zagranicznych
12) wybieranie delegata i doradc na Walne Zgromadzenie mi dzynarodowej organizacji Feline
Internationale Federation (FIFe) z siedzib w Luksemburgu, zrzeszaj cej organizacje hodowców
kotów rasowych,
13) podejmowanie uchwał o rozwi zaniu Federacji i przeznaczaniu jej maj tku,
14) inne sprawy nie zastrze one do kompetencji innych organów Federacji .
§ 18.
Obrady Walnego Zebrania reguluje Regulamin Walnego Zebrania Federacji, który uchwalony zostanie
przez Walne Zebranie.
§ 19.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Federacji.
§ 20.
Zarz d Federacji
1. Zarz d reprezentuje Federacj i kieruje jej pracami. Do zło enia wa nego o wiadczenia woli za
Federacj potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarz du w tym
Prezesa.
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2. Zarz d składa si z 5 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie spo ród członków
Stowarzysze nale cych do Federacji zgłoszonych pisemnie Przewodnicz cemu Walnego Zebrania
przed rozpocz ciem głosowania. Ka dy członek Federacji ma prawo zgłosi na pi mie do 5 nazwisk
kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawiera pisemn zgod
kandydata.
3. Pierwsze posiedzenie Zarz du odbywa si w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na
pierwszym posiedzeniu Zarz d wybiera ze swego grona prezesa, dwóch v-ce prezesów, skarbnika i
członków a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
4. Przy podziale funkcji w Zarz dzie nale y doło y stara , aby Prezes i Skarbnik Federacji byli
wybierani w ró nych latach. Oznacza to, e wybory na te funkcje nie powinny odby si tego samego
roku. Zastrze enie dotycz ce wyboru Prezesa i Skarbnika Federacji w ró nych latach nie dotyczy
wyboru pierwszego Zarz du Federacji.
§ 21.
1. Do obowi zków Zarz du nale y:
a. kierowanie działalno ci Federacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz ze Statutem i
uchwałami Walnego Zebrania,
b. działanie na rzecz rozwoju Federacji, organizowanie szkole , kursów i odczytów,
c. reprezentowanie Federacji na zewn trz, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o
podobnym charakterze,
d. składanie pisemnych sprawozda ze swojej działalno ci Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie ich
członkom Federacji co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania,
e. opracowywanie bud etu Federacji i sprawozda bud etowych,
f. zwoływanie, przygotowanie i obsługa Walnych Zebra ,
g. prowadzenie działalno ci informacyjnej wewn trz i na zewn trz Federacji,
h. powoływanie komisji specjalistycznych, np. hodowlanej, dyscyplinarnej
i. opracowywanie regulaminów i procedur stosowanych w Federacji,
j. przyjmowanie nowych członków Federacji,
k. zatrudnianie pracowników,
l. wnioskowanie kandydatów na delegata i doradc na Walne Zgromadzenie FIFe.
2. Zarz d jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Zarz du.
3 Posiedzenia Zarz du odbywaj si co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarz du zwołuj
Prezes lub jego zast pca lub Komisja Rewizyjna.
4.W posiedzeniach Zarz du mog bra udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i
zaproszeni go cie.
5. Członkowie Zarz du pełni swoje funkcje nieodpłatnie.
6. Uchwały Zarz du podejmowane s zwykł wi kszo ci głosów, a w przypadku impasu głos
Prezesa jest rozstrzygaj cy.
7. Ka de posiedzenie Zarz du jest protokołowane i jego integraln cz
stanowi podejmowane
uchwały. Protokół podpisuj wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarz du.
§ 22.
1. W przypadku ust pienia Prezesa Federacji, Zarz d wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia
obowi zków Prezesa.
2. W przypadku rezygnacji członka Zarz du z pełnienia funkcji Zarz d mo e uzupełni swój skład
przez kooptacj osoby, b d cej reprezentantem członka zwyczajnego Federacji. Osoba
dokooptowana pełni swoj funkcj tylko do najbli szego Walnego Zebrania na którym
przeprowadzone zostan wybory uzupełniaj ce.
3. W drodze kooptacji nie mo e zosta powołanych wi cej ni 2 członków Zarz du.
§ 23.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest wewn trznym organem kontroli działalno ci Federacji i składa si z trzech
członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna mo e poprzez Zarz d zatrudnia eksperta do kontroli prowadzonej przez
Zarz d działalno ci.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa si w czasie obrad wyborczego Walnego
Zebrania.
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4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnicz cego i jego
zast pc , a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.
5. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji Komisja mo e uzupełni
swój skład przez kooptacj osoby, b d cej reprezentantem członka zwyczajnego Federacji, Osoba
dokooptowana pełni swoj funkcj tylko do najbli szego Walnego Zebrania na którym
przeprowadzone zostan wybory uzupełniaj ce. W drodze kooptacji nie mo e zosta powołany wi cej
ni jeden członek Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo uczestniczy w obradach Zarz du z głosem doradczym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by członkami Zarz du.
§ 24.
Do obowi zków Komisji Rewizyjnej nale y:
1. Kontrola pracy Zarz du co do prawidłowo ci oraz zgodno ci ze Statutem i uchwałami Walnego
Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku.
2. Opiniowanie bud etu Federacji i bilansu.
3. Opiniowanie sprawozda z działalno ci Zarz du.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarz dowi.
§ 25.
1. Tryb swojej pracy Komisja okre la w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez najbli sze
Walne Zebranie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji wykonuj swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie mo na ł czy z funkcj członka Zarz du lub władz
stowarzyszenia b d cego członkiem Federacji.

Rozdział 5
Maj tek Federacji
§ 26.
1. Maj tek Federacji stanowi nieruchomo ci, ruchomo ci oraz prawa maj tkowe .
2. ródłami powstania maj tku Federacji s :
a) składki członkowskie,
b) dochody z maj tku Federacji,
c) dotacje, subwencje z bud etu pa stwa i bud etów samorz dowych, darowizny, zapisy i spadki oraz
zbiórki publiczne,
d) wpływy z działalno ci statutowej,
e) dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i konferencji
po wi conych tematyce hodowli kotów rasowych,
f) dochody z działalno ci wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce,
g) dochody ze sprzeda y praw do u ytkowania symboli Felis Polonia do celów reklamowych,
h) dochody z działalno ci usługowej wykonywanej na rzecz własnych członków np. sprzeda
rodowodów.
3. Fundusze Federacji mog by u yte wył cznie na cele okre lone w Statucie.
§ 27.
Wysoko

składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.

§ 28.
Dochód uzyskany z działalno ci słu y realizacji celów statutowych i nie mo e by przeznaczony do
podziału mi dzy członków Federacji.
Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwi zanie Federacji.
§ 29.
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1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwi zaniu Federacji wymagaj uchwały Walnego Zebrania
powzi tej wi kszo ci 2/3 głosów, w obecno ci co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwalaj c rozwi zanie Federacji, Walne Zebranie powołuje Komisj Likwidacyjn a tak e
wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach mo liwie najbli szych celom
Federacji, na których rzecz zostanie przekazany maj tek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego
zobowi za .
3. Uchwała o przeznaczeniu maj tku Federacji wymaga zatwierdzenia przez władz rejestracyjn .
Rozdział 7
Postanowienia ko cowe i przej ciowe
§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególno ci ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.
Łód , dnia 16.11.2005 r.
Komitet zało ycielski:
1) Ewa Sima

________________________

2) Marek D bski

________________________

3) Sebastian Ludwiczak

________________________

4) Ewa Brzozowska-Szymanek

________________________

5) Aneta Makowska

________________________
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