STATUT STOWARZYSZENIA CAT CLUB FENIKS
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Nazwa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie nosi nazwę Cat Club Feniks i może się posługiwać skrótem CCF. Ilekroć w statucie jest
mowa o Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć: Cat Club Feniks.
§2. Obszar działania i symbole Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a jego siedzibą jest
miasto Głubczyce.
2. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z nazwą oraz adresem, a także odznak i symboli.
§3. Czas trwania i osobowość prawna
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, ma osobowość prawną i działa na podstawie
niniejszego statutu oraz przepisów ustawy o stowarzyszeniach.
§4. Przynależność do innych organizacji
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Rozdział II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5. Cele Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest organizacją powołaną w celu propagowania i wspierania hodowli kotów rasowych,
prowadzenia działalności edukacyjnej w tym zakresie, a także podnoszenia świadomości społecznej na temat
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§6. Sposoby realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie wiedzy na temat hodowli kotów rasowych;
2) organizowanie krajowych i międzynarodowych pokazów i wystaw;
3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, a także spotkań, projekcji filmowych
oraz innych imprez i zebrań popularno-naukowych służących promocji i edukacji w zakresie
tematyki zwierząt towarzyszących;
4) reprezentowanie
interesów członków Stowarzyszenia
przed krajowymi
władzami
administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi, a także przed
władzami organizacji międzynarodowych;
5) wydawanie książek, czasopism, broszur;
6) podejmowanie działań zapobiegających bezdomności i rozrodowi zwierząt wolno żyjących;
7) współpracę z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami o podobnym
profilu działalności, w kraju i za granicą.
Rozdział III CZŁONKOWIE
§7. Rodzaje członkostwa
1. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie: zwyczajni, honorowi i wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec
bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członkostwo honorowe przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§8. Przyjęcie w poczet członków
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu
do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek.
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2. Decyzja o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmowana jest w drodze
uchwały Zarządu. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w sposób
określony w §22 ust. 3.
3. Od decyzji o odmowie przyjęcia zainteresowanemu przysługuje w terminie dwóch tygodni prawo
odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
3a. Odwołanie o którym mowa w ust.3 jest rozpoznawane na najbliższym Walnym Zebraniu.
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
5. Kandydat na członka wspierającego składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu
do Stowarzyszenia oraz deklarację określającą rodzaj i zakres świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka wspierającego odbywa się zgodnie z procedurą określoną w ustępach 2 – 3.
§9. Obowiązki członków
1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) przestrzegania etyki hodowlanej i dbania o dobre imię Stowarzyszenia, zgodnie z założonymi
celami i sposobami ich realizacji;
c) udziału w pracach Stowarzyszenia, które opiera działalność na pracy społecznej członków;
d) terminowego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia opłat
za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Członkowie wspierający oprócz obowiązków określonych w ust. 1, zobowiązani są dodatkowo do
wnoszenia zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§10. Prawa członków
1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, członkowi Stowarzyszenia przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem, że jest pełnoletni i nie
zalega z opłacaniem składek członkowskich;
b) prawo do korzystania z zasobów Stowarzyszenia oraz pomocy władz w zakresie wykonywania
prac przewidzianych statutem;
c) prawo do uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach
organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) prawo do zgłaszania wniosków, postulatów, pytań i skarg dotyczących działalności
Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może otrzymać zwrot poniesionych kosztów w razie wykonywania
zadań na rzecz Stowarzyszenia poza miejscem zamieszkania.
§11. Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo likwidacji członka będącego osobą prawną;
c) wykluczenia.
1a. Rezygnacja o której mowa w §11 ust.1 wymaga formy pisemnej. Rezygnacja powinna być złożona przez
członka w siedzibie Stowarzyszenia lub wysłana pocztową przesyłką poleconą.
2. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków
względem Stowarzyszenia, mogą być wykluczeni ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
3. Uchwała Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia powinna wskazywać naruszony przepis Statutu,
regulaminów bądź uchwał władz Stowarzyszenia (podstawa formalna) oraz zawierać opis okoliczności
faktycznych będących podstawą wykluczenia. Wykluczony członek jest niezwłocznie zawiadamiany o
podjętej uchwale.
4. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie dwóch tygodni od daty wysłania
uchwały o wykluczeniu. Po rozpatrzeniu odwołania Zarząd może uchylić uchwałę o wykluczeniu albo
skierować je do rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie.
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4a. W przypadku zaistnienia ważnych powodów, Zarząd stowarzyszenia ma prawo zawiesić członka
objętego uchwałą o wykluczeniu w jego prawach do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie.
Zawieszonemu członkowi nie przysługuje wykonywanie dokumentacji hodowlanej dla kotów po dacie
zawieszenia w prawach członka oraz uczestnictwo w Krajowych i Międzynarodowych Wystawach
Kotów Rasowych w Polsce i zagranicą.
4b. Przez „ważne powody” w rozumieniu §11 ust.4a należy rozumieć nieprzestrzeganie statutu, regulaminów
i uchwał obowiązujących w Stowarzyszeniu, w tym regulaminu hodowlanego FIFe, regulaminu
wystawowego FIFe oraz regulaminu ogólnego FIFe, a w szczególności:
a. nieprzestrzeganie zakazu przekazywania kotów do sklepów
zoologicznych lub instytucji badawczych,
b. nieprzestrzeganie zakazu sprzedawania lub zbywania w jakiejkolwiek innej formie kotów z
rodowodami FIFe do sklepów zoologicznych lub podobnych instytucji, jak również w celach
eksperymentalnych bądź do testów,
c. nieprzestrzegania zakazu oferowania lub zbywania kotów, bądź innych usług, takich jak
usługi reproduktora, na aukcjach lub podobnych imprezach, zarówno w formie
elektronicznej, jak i fizycznej,
d. nieprzestrzegania zakazu przekazywania kociąt do nowych domów przed ukończeniem przez
nie 12 tygodnia życia i przeprowadzeniem pełnego programu szczepień przeciwko kociej
panleukopenii, kaliciwirozie, i herpeswirozie, chyba że co innego wynika z zarządzenia
lekarza,
e. nieprzestrzegania nakazu ograniczania miotu kotki do nie więcej niż trzech miotów w ciągu
dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, w której hodowca uzyskał uprzednio pisemną zgodę lekarza
weterynarii lub Członka FIFe,
f. utrudniania kontroli prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia wobec jego członków,
w szczególności poprzez odmowę poddania się kontroli, odmowę przedstawienia
dokumentów, odmowę udzielenia wyjaśnień, odmowę przeprowadzenia wizji obiektów w
których prowadzona jest hodowla, jak również odmowę okazania zwierząt w toku kontroli.
5. Decyzję o wykluczeniu członka honorowego podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały na wniosek
Zarządu. Postanowienia ustępów 3 – 4 stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§12. Władze
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§13. Kompetencje Walnego Zebrania
Do kompetencji Walnego Zebrania poza sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie należą:
1) uchwalanie statutu i jego zmian oraz przyjęcie nowego statutu;
2) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
3) nadawanie godności członka honorowego;
4) podejmowanie uchwał określających rodzaj i wysokość świadczeń uprawniających do nadania i
utrzymania godności członka wspierającego;
5) uchwalanie regulaminów dotyczących władz Stowarzyszenia;
6) podejmowanie decyzji w sprawach zbywania majątku oraz rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
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§14. Wymagania dla ważności uchwał Walnego Zebrania
1. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest obecność co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia.
2. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez
członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu
Walnego Zebrania i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny od pierwszego
terminu.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
4. Uchwały dotyczące zmian statutu podejmowane są po pisemnym zawiadomieniu wszystkich
uprawnionych do głosowania. W zawiadomieniu należy podać aktualne i proponowane brzmienie
zmienianego postanowienia statutu.
5. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Z wyjątkiem spraw określonych w ustępie 4
oraz w §23, porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
§15. Zwoływanie Walnych Zebrań
1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek co najmniej 20 % liczby członków Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
złożenia wniosku.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania należy wysłać do członków Stowarzyszenia co najmniej na
21 dni przed terminem zebrania.
3. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
może wystąpić grupa sześćdziesięciu lub więcej członków.
4. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd
obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 30 dni po upływie terminu swojej kadencji oraz gdy
Komisja Rewizyjna nie uczyni tego po upływie kolejnych dwóch tygodni, prawo zwołania Walnego
Zebrania przysługuje grupie członków liczącej co najmniej 15 osób.
§16. Uzupełnianie składu władz
W razie zmniejszenia liczby członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Walne Zebranie
dokonuje wyboru nowych członków zarządu.
§17. Obowiązki i kompetencje Zarządu
Do obowiązków i kompetencji Zarządu poza sprawami wskazanymi w niniejszym Statucie należą:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia;
3) powoływanie sekcji, klubów i kół, a także ich przewodniczących;
4) zwoływanie raz do roku Walnego Zebrania i składanie sprawozdań z prac Stowarzyszenia;
5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
6) uchwalanie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia, z wyłączeniem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat za czynności Stowarzyszenia.
§18. Zasady funkcjonowania Zarządu:
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków powoływanych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na
okres 3 lat.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona: Prezesa, V-ce Prezesa ds. hodowlanych i Vce Prezesa ds. organizacyjnych.
4. Walne Zebranie może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji.
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5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, o przyjęciu uchwały
rozstrzyga głos prezesa.

§19. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, składającym się od 2 do 3 osób wybranych przez
Walne Zebranie w tajnym głosowaniu na okres 3 lat.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego i sekretarza.
3. Walne Zebranie może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków przed upływem
kadencji.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Zarządu
Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku, a prawo przeprowadzenia kontroli przysługuje jej w każdym
terminie.
6. Sprawozdanie z kontroli oraz ocenę działalności Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu
przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim lub osobistym, ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
§19a. Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej
1. Przyjęte uchwałą zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej muszą być rozpatrzone nie później niż w
przeciągu 21 dni od daty skierowania ich do Zarządu.
2. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne Zarząd przyjmuje w drodze uchwały.

Rozdział V FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§20. Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) składki członkowskie,
b) dochody z własnej działalności,
c) własność nabytych ruchomości i nieruchomości,
d) dochody z majątku,
e) darowizny i dotacje,
f) inne wpływy uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
4. Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników, a Zarząd może im udzielać
pełnomocnictw w granicach zwykłego zarządu.
§21. Działalność gospodarcza
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji
celów statutowych, jak również może w tym celu tworzyć fundacje zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
2. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na działalność, o której mowa w §5 i §6 i nie może on
być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Strona | 5

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22. Obowiązki informacyjne i przepływ dokumentacji
1. Działalność Stowarzyszenia jest jawna.
2. W siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej powinny być dostępne do wglądu zainteresowanym
członkom wszystkie przepisy, regulaminy, instrukcje i uchwały, na podstawie których opiera się
działalność Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zawiadamiani o terminach posiedzeń, porządku obrad, uchwałach
i decyzjach organów Stowarzyszenia drogą elektroniczną.
4. Dokumentacja Stowarzyszenia (w tym dokumentacja hodowlana i księgowa) przechowywana jest w
siedzibie Stowarzyszenia oraz w pomieszczeniach znajdujących się w budynku położonym w
Głubczycach (48-100) przy ul. Kościuszki 26/10.
§23. Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w razie podjęcia uchwały w tym zakresie przez Walne Zebranie
większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia ustanawia likwidatora oraz ustala cel, na jaki
zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. W przypadku, gdy Walne Zebranie zwołane dwukrotnie w odstępie nie mniejszym niż 30 dni nie podjęło
uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia z powodu braku wymaganego kworum, Walne Zebranie zwołane
po upływie kolejnych 30 dni może przyjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 3/4 głosów
obecnych.
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