STATUT
KLUB

FELINOLOGICZNY
W

- CAT CLUB AMBER

SOPOCIE
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

Klub nosi nazwę Klub Felinologiczny Cat Club AMBER i posługuje się skrótem nazwy Cat Club
Amber
Cat Club Amber zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę kotów
rasowych, oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju.
§2

Terenem działalności Cat Club Amber jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Sopot
§3
1. Cat Club Amber jest klubem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach,
niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawnych.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Cat Club Amber używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Cat Club Amber zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Symbol i nazwa Cat Club Amber podlegają ochronie prawnej !
5. Klub jest organizacją hobbystyczną i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§4
1. Cat Club Amber może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych
krajowych i/lub zagranicznych o podobnym charakterze i celach statutowych.
2. Członków CCA obowiązują przepisy i decyzje organizacji krajowych i/lub zagranicznych do których
należy, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.
§5
Czas trwania Sopockiego Klubu Felinologicznego Cat Club Amber jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6
Celem Klubu Cat Club Amber jest:
1. Popieranie hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia najwyższego
poziomu pod względem rasowym, estetycznym i zdrowotnym.
2. Rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt.
3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt.
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§7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej, wnioskowanie o dokonanie wpisów do Polskich Ksiąg
Rodowodowych i dokumentów hodowlanych.
2. Organizowanie pokazów, przeglądów i wystaw, tak krajowych, jak i międzynarodowych.
3. Współpracę z instytucjami naukowo - badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą.
4. Współdziałanie z innymi pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
5. Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie
wydawnictwa mającego na celu upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o hodowli kotów.
6. Reprezentowanie interesów członków Cat Club Amber przed władzami administracyjnymi,
organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP oraz przed władzami
organizacji
międzynarodowych, do których należy.
7. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i hodowlanej służby pomocniczej.
8. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.
9. Inne działania związane z realizacją celów określonych w §6.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Cat Club Amber dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§9
1. Członkiem zwyczajnym Cat Club Amber może być:
a) obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych,
b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu
stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
c) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w
głosowaniach na Walnym Zebraniu oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz stowarzyszenia,
d) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP, zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich,
e) cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Cat Club Amber na podstawie pisemnej
deklaracji i po wniesieniu opłat obowiązujących w Klubie.
3. Zarząd ma prawo odmówienia przyjęcia w poczet członków.
4. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.
5. Zarząd w terminie do 30 dni podejmuje decyzję o przyjęciu do klubu nowego członka lub o odrzuceniu
jego deklaracji członkowskiej.
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§10
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca dla Cat Club Amber
pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie
przyjęta uchwałą Zarządu.
2. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
3. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Cat Club Amber przez jedną
upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem.
4. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.
§11
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Cat Club Amber,
której taką godność nada Walne Zebranie.
§12
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz.
2. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących Cat Club Amber
3. Uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach, w tym pokazach oraz wystawach Cat
Club Amber.
4. Zrzeszania się w innych organizacjach felinologicznych.
5. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu.
6. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwał Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
7. Brania udziału w posiedzeniach organów Klubu, na których rozpatrywane sprawy dotyczą jego osoby.
§13
Członek wspierający ma prawo do udziału we wszystkich pracach Cat Club Amber , w tym do udziału z
głosem doradczym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§14
Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego stowarzyszenia wymienione w §12, a ponadto prawo do
uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Cat Club Amber bez uiszczania opłat i jest
zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§15
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1.
Przestrzegania postanowień Statutu, wydanych regulaminów i uchwał Zarządu Cat Club Amber
2.
Czynnego uczestnictwa w działalności Cat Club Amber.
3.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
4.
Dbania o dobre imię Cat Club Amber
§16
Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Cat Club Amber w zadeklarowany przez siebie
sposób.
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§17
1.

Członkostwo w Cat Club Amber ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Cat Club Amber zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
d) wykluczenia z Cat Club Amber na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów, zasad etyki, oraz działania na szkodę Cat Club Amber na wniosek Sądu
Koleżeńskiego,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania,
g) wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Hodowlanej
lub Sądu Koleżeńskiego członka Cat Club Amber.
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały.
§18
Sprzedaż lub przekazywanie kotów przez członków Cat Club Amber do sklepów ze zwierzętami lub
podobnych organizacji, jak również do celu badań eksperymentalnych lub testów jest zabronione. Zabrania
się również oferowania/sprzedaży kotów lub usług hodowlanych takich jak krycie, na wszelkiego typu
aukcjach i podobnych imprezach, w tym również elektronicznych.
Rozdział IV
Władze Cat Club Amber
§19
Władzami Cat Club Amber są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§20
1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu
jawnym.
2. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
3. Kadencja władz Cat Club Amber trwa 3 lata.
4. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz stowarzyszenia Cat Club Amber , władzom
tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 2/5
liczby członków pochodzących z wyboru w przypadku Zarządu i 1/3 w przypadku Komisji Rewizyjnej.
5. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie ich kadencji wymaga przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
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§21
1. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Cat Club Amber zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych w Sali z zastrzeżeniem par.
40 ust 1 i 2 i par 41 ust. 1,2
Rozdział V
Walne Zebranie
§22
1. Najwyższą władzą Cat Club Amber jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie
zwyczajne).
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1 / 3 członków zwyczajnych Cat Club Amber.
4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do 1 miesiąca od
daty złożenia wniosku. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym terminie,
Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
6. W latach, w których kończy się kadencja Władz , Zebranie jest Walnym Zebraniem Sprawozdawczo
-Wyborczym.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się pisemnie wszystkich członków
Cat Club Amber na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
8. Obrady i głosowania Walnego Zebrania są jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu
tajnym.
9. 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.
§23
1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i
honorowi.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz osoby
zaproszone.
§24
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie Statutu Cat Club Amber oraz jego zmian.
2. Uchwalanie regulaminów Cat Club Amber.
3. Uchwalanie kierunków i priorytetów działania Cat Club Amber.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Klubu.
5. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
6. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.
7. Uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu.
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8. Ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich i innych opłat statutowo
-regulaminowych.
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Cat Club Amber.
10. Podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.
11. Decydowanie o przystąpieniu Cat Club Amber do organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych.
12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Cat Club Amber oraz o przeznaczeniu jego majątku.
13. Wykluczanie z członkostwa w Cat Club Amber na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
lub członka Cat Club Amber osób nie przestrzegających statutu i regulaminów klubu.
14. Wybór delegata i zastępcy delegata na Walne Zebranie Federacji „FELIS POLONIA”.
Rozdział VI
Zarząd
§25
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Cat Club Amber zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
reprezentuje Cat Club Amber na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych i
honorowych Cat Club Amber, w tym:
a) Prezesa
b) Sekretarz
c) Wiceprezesa do spraw Finansowych
d) Wiceprezesa do spraw Hodowlanych
e) Wiceprezesa do spraw Organizacyjnych
3. Prezes kieruje pracą Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
§26
1. Do obowiązków Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Cat Club Amber zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
b) składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie
ich członkom Cat Club Amber co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego
Zebrania,
c) opracowywanie budżetu Cat Club Amber i sprawozdań budżetowych,
d) zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań,
e) prowadzenie ewidencji członków,
f) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
g) prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Cat Club Amber,
h) zatrudnianie pracowników.
2.
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
3.
Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Cat Club Amber do prowadzenia
określonych w pełnomocnictwie spraw.
4.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia
zwołuje Prezes lub jego zastępca.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§27
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Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Cat Club Amber i składa się z trzech
członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych i honorowych Klubu.
§28
1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego
zastępcę, a o swoim wyborze powiadamia Walne Zebranie.
3. Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne
Zebranie.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§29
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
Par. 30
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania
przeprowadzona co najmniej raz w roku.
2. Rozstrzyganie o zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał władz Klubu ze statutem.
3. Opiniowanie budżetu Cat Club Amber i bilansu.
4. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
5. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządu.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Rozdział VIII
Sąd Koleżeński
Par. 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
3. Zespołowi rozpatrującemu – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
4. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom
prawa do obrony a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
5. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka sądu,
członek ten wyłącza się ze sprawy i sąd działa w składzie dwuosobowym.
Par.32
Do zadania Sądu Koleżeńskiego należy;
1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami i pomiędzy członkami a władzami Klubu,
3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i uchwał władz Klubu ze statutem.

Par. 33
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W przypadkach wymagających specjalistycznej wiedzy Sąd Koleżeński może korzystać z pomocy osób nie
będących członkami Klubu, w szczególności prawników, lekarzy weterynarii, księgowych.
Par.34
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do roku,
d) wykluczenie z Klubu.
Par.35
Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, wniesione w
terminie 14 dni od otrzymania uchwały.
Par.36
Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
Rozdział VIII
Majątek i reprezentowanie Cat Club Amber
§37
1.
2.

3.
4.
1.
2.

Majątek Cat Club Amber stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
Na fundusze Cat Club Amber składają się:
a. składki członkowskie,
b. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i działalności statutowej,
c. dotacje, subwencje, zapisy,
d. darowizny, spadki, wpływy z loterii, zbiórek ulicznych,
e. dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Cat Club Amber do celów
reklamowych.
Fundusze Cat Club Amber mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§38
Oświadczenie woli w imieniu Klubu skład: Prezes i Sekretarz, a w przypadku nieobecności jednego z
nich zastępuje go inny członek zarządu.
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Cat Club Amber wymagane są podpisy trzech osób ze składu Zarządu, w tym każdorazowo
wiceprezesa ds. finansowych.

§39
Organy Cat Club Amber , których kadencja się zakończyła, po ukonstytuowaniu się nowo wybranych
organów, zobowiązane są przekazać im w ciągu 30 dni protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy
Cat Club Amber.

Rozdział IX
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Zmiana Statutu i rozwiązanie Cat Club Amber
1.
2.

1.
2.

§40
Zmiany Statutu uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego
Zebrania Członków.
Przepisy o drugim terminie zawarte w §22 ust.9 lit. b stosuje się odpowiednio.
Par. 41
Uchwałę w sprawie rozwiązania Cat Club Amber i przeznaczeniu jego majątku, podejmuje, po
zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną i Zarząd na Walne Zebranie Członków przy obecności co
najmniej 1/2 uprawnionych do glosowania , większością 2/3 głosów.
Majątek rozwiązanego Cat Club Amber zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostaje przekazany
innemu stowarzyszeniu bądź organizacji, realizującej cele zbliżone do celów Cat Club Amber lub na
cele społeczne, decyzje dotyczące przekazania majątku podejmuje Walne Zebranie.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
Par.42
1.
2.
3.

Członkowie Klubu mogą być zawiadamiani o terminach posiedzeń i porządku obrad organów władzy
przez umieszczenie na stronie internetowej Klubu stosownego ogłoszenia.
Dopuszcza się przekazywanie drogą elektroniczną lub faksową wszelkiej korespondencji do
członków klubu.
W sprawach nieuregulowanych w statucie , a w szczególności doręczeń, wezwań, terminów,
protokołów zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
Par. 43

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Sąd Rejestracyjny.
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