STATUT
Stowarzyszenia Klub Miłośników Kotów Rasowych „Felis Posnania”
uchwalony w dniu 01.08.2021 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Nazwa, osobowość prawna, siedziba, czas trwania
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Miłośników Kotów Rasowych „Felis Posnania”, dalej zwane
“Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie, jako organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000238837, posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
4. Stowarzyszenie w swojej działalności używa skrótu „Felis Posnania”.
5. Stowarzyszenie założono na czas nieokreślony.
§2
Teren działania
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw.
§3
Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o
podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 2.
Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA.
§4
Charakter Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest apolityczną, niezarobkową i niezależną organizacją wspierającą hodowlę kotów
rasowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw.
§5
Podstawy działania
Stowarzyszenie działa zgodnie z:
1) niniejszym Statutem;
2) uchwałami władz Stowarzyszenia;
3) przepisami i decyzjami organizacji krajowych i międzynarodowych, do których należy,
w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

§6
Znak graficzny Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2. Wzór ww. znaku graficznego określa załącznik nr 1 do Statutu.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji
§7
Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie hodowców oraz hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach
naukowych dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym,
estetycznym i zdrowotnym.
§8
Formy realizacji celów Stowarzyszenia
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. pośrednictwo i pomoc w pozyskiwaniu rodowodów, potwierdzeń nostryfikacji, transferów ,
dyplomów uzyskania tytułu oraz innych dokumentów, współpracując z Biurem
Rodowodowym Felis Polonii;
2. organizowanie pokazów, wystaw i przeglądów;
3. współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą;
4. współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;
5. organizację szkoleń, kursów, odczytów i konkursów w zakresie hodowli kotów rasowych; 6.
reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami administracyjnymi, organizacjami
społecznymi, jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami organizacji krajowych i
międzynarodowych, do których należy Stowarzyszenie;
7. organizację spotkań hodowców kotów;
8. czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§9
Członkowie
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych;
2) Członków Wspierających;
3) Członków Honorowych.
§ 10
Członkowie Zwyczajni
1.Obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat z czynnym prawem wyborczym.
3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa

korzystania za biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Cudzoziemiec bez biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11
Nabycie członkostwa
1. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje jego Zarząd w
formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

2. Od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 1, przysługuje w ciągu 30 dni od chwili podjęcia ww.
uchwały prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tym
przedmiocie ostateczna. W przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia jest mniej niż 14 dni i osoba zainteresowana nie odwoła się do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia następującego bezpośrednio po podjęciu ww. uchwały Zarządu, prawo odwołania
przysługuje do kolejnego Walnego Zebrania.
§ 12
Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych
1. Członek Zwyczajny posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem sytuacji
określonych w § 10 pkt. 2-4 ;
b) prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
zasadami;
c) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących
Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia;
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia;
d) regularnie płacić składki członkowskie;
e) przestrzegać zasad etyki, stanowiących załącznik nr 2 Statutu.
§ 13
Członkowie Wspierający
1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub
finansową dla Stowarzyszenia, która złoży pisemny wniosek. Wniosek winien zawierać opis
oferowanej pomocy.
2. Uchwałę w przedmiocie opisanym w § 13 ust. 1 podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały, o której mowa w § 13 ust. 1 przysługuje w ciągu 30 dni od chwili podjęcia ww.
uchwały prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tym
przedmiocie ostateczna. W przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania jest
mniej niż 14 dni i osoba zainteresowana nie odwoła się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia
następującego bezpośrednio po podjęciu ww. uchwały, prawo odwołania przysługuje do kolejnego
Walnego Zebrania.
4. Członkowie Wspierający nie mają obowiązku płacenia składek.
5. 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.
6. 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.
§ 14
Członkowie Honorowi
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, jeżeli wyrazi na to zgodę.
2. Członkowie Honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia mają prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia ;

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie Honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
b) dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.
5. Członkowie Honorowi stowarzyszenia posiadają pełne prawa członka zwyczajnego.
§ 15
Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach członka zwyczajnego
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci Członka;
c) gdy zawieszenie członkostwa zwyczajnego trwa dłużej niż 1 rok;
d) w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zasad etyki i uchwał organów
Stowarzyszenia;
- działania na szkodę Stowarzyszenia;
- skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;
- wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych;
e) wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu
Koleżeńskiego;
f) pozbawienia członkowstwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.
2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4 jest doręczana zainteresowanemu wraz z
uzasadnieniem w terminie 14 dni w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Od uchwały, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4 przysługuje w ciągu 30 dni od chwili podjęcia ww.
uchwały prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tym
przedmiocie ostateczna. W przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia jest mniej niż 14 dni i osoba zainteresowana nie odwoła się do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia następującego bezpośrednio po podjęciu ww. uchwały Zarządu, prawo odwołania
przysługuje do kolejnego Walnego Zebrania.
4. Zarząd Stowarzyszenia może na wniosek członka zwyczajnego lub z własnej inicjatywy, bądź Sądu
Koleżeńskiego, z ważnych przyczyn zawiesić go w prawach i obowiązkach
członka zwyczajnego, podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę.
5. Od uchwały, o której mowa w § 15 ust. 4 przysługuje w ciągu 30 dni od chwili podjęcia ww.
uchwały prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała jest w tym
przedmiocie ostateczna. W przypadku gdy od podjęcia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia jest mniej niż 14 dni i osoba zainteresowana nie odwoła
się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia następującego bezpośrednio po podjęciu ww. uchwały
Zarządu, prawo odwołania przysługuje do kolejnego Walnego Zebrania.
6. Zawieszenie członka zwyczajnego ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd bądź Walne Zebranie
stosownej uchwały na wniosek zainteresowanych stron.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia i zasady ich funkcjonowania
§ 16
Władze Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie – działające jako organ uchwałodawczy i kontrolny Stowarzyszenia;
2) Zarząd – działający jako organ wykonawczy Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna – działająca jako organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia,
4) Sąd Koleżeński.

§ 17
Wybór i kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie w
głosowaniu tajnym bądź jawnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie. Dopuszcza
się możliwość głosowania za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 18
Uchwały władz Stowarzyszenia
1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
4.1.Walne Zebranie
§ 19
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia, nie później niż do końca drugiego kwartału.
2. O dacie i miejscu odbycia Walnego Zebrania decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie pisemne o terminie i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest, na co
najmniej 14 dni przed planowaną datą. Dopuszczalne jest przesłanie zawiadomienia równolegle faksem
lub pocztą elektroniczną.
4. W latach, w których kończy się kadencja Władz, Zebranie jest Walnym Zebraniem
Sprawozdawczo-Wyborczym.
5. Walne zebranie jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych
do głosowania,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
6. Możliwość zwoływania WZ online.
§ 21
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Wspierający i zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
3. W głosowaniach mogą uczestniczyć jedynie członkowie obecni na Walnym Zebraniu,
wyklucza się możliwość głosowania przez nieobecnego członka na podstawie pisemnego
upoważnienia. W przypadku WZC przeprowadzanych drogą online stosuje się przepisy ogólne,
regulujące sposób jego rpzeprowadzenia.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie zmian w Statucie;
2. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia;
3. uchwalanie kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia;
4. wybór i odwoływanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;

5. uchwalanie na wniosek Zarządu rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata;
6. przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
7. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi;
8. powoływanie Członków Zwyczajnych i Honorowych Stowarzyszenia;
10. uchwalanie regulaminu płatności oraz wysokości składek członkowskich;
11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
12. decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych; 13.
wybieranie delegata/delegatów i doradcy/doradców na Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji
Felinologicznej
FELIS POLONIA;
14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku;
15. inne sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów
Stowarzyszenia.
§ 23
Obrady Walnego Zebrania reguluje Regulamin Walnego Zebrania, który uchwalany jest przez
Walne Zebranie.
§ 24
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku. W przypadku niezwołanie w terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym
terminie, Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4.2 Zarząd
§ 25
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego pracami.
2. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Stowarzyszenie potrzebne jest zgodne współdziałanie
przynajmniej dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.
3. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród osób będących Członkami
Zwyczajnymi, których kandydatury zostały zgłoszone Przewodniczącemu Walnego Zebrania na
Walnym Zebraniu. Lista kandydatów powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich zgodę.
4. Zarząd ma obowiązek ukonstytuować się na Walnym Zebraniu Felis Posnania według następujących
funkcji w Zarządzie: Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu, Wiceprezes ds. organizacyjnych, Wiceprezes
ds. hodowlanych, Wiceprezes ds. finansowych.
5. Wybory Zarządu odbywają się co 3 lata, podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania. Po
każdych wyborach Zarząd konstytuuje się na nowo.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i nie
może ich łączyć stosunek rodzinny, służbowy oraz partnerski z innymi członkami Zarządu, Sądu
Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej
§ 26
1. 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;
l) wnioskowanie kandydatów na delegata/delegatów i doradcę/doradców na Walne
Zgromadzenie Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują
Prezes lub Wiceprezes albo Komisja Rewizyjna.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i
zaproszeni goście.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywana pracę; wysokość wynagrodzenia oraz
zakres obowiązków będą ustalane w uchwałach WZC.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane i jego integralną część stanowią
podejmowane uchwały. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
§ 27
1. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd wybiera jednego z Wiceprezesów do
pełnienia obowiązków Prezesa.
2. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, Zarząd może uzupełnić swój skład
przez powołanie do Zarządu osoby, mającej uprawnienia do kandydowania do Zarządu. Osoba ta pełni
swoją funkcję tylko do najbliższego Walnego Zebrania, na którym przeprowadzane są wybory
uzupełniające.
3. Kadencja członka Zarządu, powołanego w trybie § 27 ust. 2, wygasa w dniu, w którym
wygasłaby kadencja członka, na którego miejsce został powołany.
4. W Zarządzie nie może zasiadać więcej niż 2 członków powołanych w trybie § 27 ust. 2.
5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w każdej chwili przez Walne Zebranie, w
przypadku naruszenia postanowień Statutu.
4.3. Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z
trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna może poprzez Zarząd zatrudniać eksperta do kontroli prowadzonej przez Zarząd
działalności.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego
Walnego Zebrania.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego
zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.
5. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji Komisja może uzupełnić
swój skład przez kooptację Członka Zwyczajnego i Honorowego. Osoba dokooptowana pełni swoją
funkcję tylko do najbliższego Walnego Zebrania, na którym przeprowadzone zostaną
wybory uzupełniające. W drodze kooptacji nie może zostać powołany więcej niż jeden członek Komisji
Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu i nie może ich łączyć stosunek
rodzinny, służbowy oraz partnerski z członkami Zarządu.

§ 29
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego
Zebrania przeprowadzana co najmniej raz na kwartał.
2. Opiniowanie bilansu Stowarzyszenia.
3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
a. udzielenie absolutorium oznacza aprobatę do działalności Zarządu oraz stwierdzenie prawidłowości jego
działań;
b. nieudzielenie absolutorium oznacza brak akceptacji dla działań zarządu bądź jego członków, skutkujące
przeprowadzeniem głosowania WZC nad odwołaniem zarządu lub jego członków
5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 30
Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
4.4. Sąd Koleżeński
§ 31
1. Sąd Koleżeński powoływany jest przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.
3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
4. Funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć z funkcją w innych władzach
Stowarzyszenia.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów. 6. Do
kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu przez członków Stowarzyszenia, b)
rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a wnioskodawcą,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
7. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek zainteresowanego i ustosunkowuje się do tego
wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Odstępstwo od tego terminu może nastąpić na
wniosek co najmniej dwóch członków Sądu Koleżeńskiego wraz z podaniem
przyczyny przedłużania się terminu rozpatrzenia sprawy. O przyczynach przedłużenia rozpatrzenia
sprawy zobowiązany jest powiadomić strony.
8. Każde postępowanie Sąd Koleżeński kończy wydaniem orzeczenia, które podaje do
wiadomości Zainteresowanych oraz Zarządu, a całość sprawy relacjonuje na Walnym Zebraniu.
9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania,
wniesione w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.
§ 32
Sąd Koleżeński czuwa nad etycznym postępowaniem członków Stowarzyszenia, w szczególności:
1. w stosunku do posiadanych przez nich kotów, to jest: warunków hodowlanych, zdrowia kotów,
postępowania zgodnie z regułami Międzynarodowej Federacji Felinologicznej FIFe, np. zakazu
tworzenia nowych ras,
2. nad zakazem sprzedaży kotów w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, nad zakazem
sprzedaży kotów z podejrzeniem o chorobę, nad zakazem sprzedaży kotów z
wadami anatomicznymi i/lub chorobami genetycznymi, z wyjątkiem sytuacji za wiedzą
nabywcy, obowiązkiem sprzedaży kotów oznakowanych, egzekwowaniem umów,
3. w zakresie prezentacji kotów na wystawach i pokazach, to jest: prezentacji kotów
zdrowych, przestrzegania regulaminów wystaw i pokazów,
4. w zakresie współpracy członków Stowarzyszenia, to jest: poprawnych relacji między
wszystkimi Członkami Stowarzyszenia oraz jego władzami, zwalczania dyskryminacji i
łamania praw Członków Stowarzyszenia.

§ 33
Sąd Koleżeński na podstawie swojego orzeczenia może stosować kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od jednego roku do lat trzech;
d) wnioskowanie do Zarządu o usunięcie członka.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 34
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.Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Felis Posnanii wymagane są podpisy trzech członków
Zarządu, w tym każdorazowo wiceprezesa ds. finansowych.
§ 35
Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.
§ 36
Dochód uzyskany z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między członków Stowarzyszenia.
§ 37
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
1. Zmiany Statutu podejmowane są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością
50% plus 1 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także
wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie
najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz zostanie przekazany majątek
Stowarzyszenia pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władzę
rejestracyjną.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 39
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Felis Posnania,
który stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o
Stowarzyszeniach”. W sprawach dotyczących doręczeń wezwań, pism, terminów oraz protokółów
zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego.
§ 40
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia
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