STATUT
STOWARZYSZENIA POLSKICH KOTÓW „PFA”
Statut Stowarzyszenia Polskich Kotów „PFA”
z siedzibą w Warszawie (02-626),
Al. Niepodległości 67 m 142
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Polskich Kotów „PFA”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość
prawną.
§2
Nazwa i symbol Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz
mieści się w m.st. Warszawa.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odpowiednich
przepisach, w szczególności ustalonych przez Stowarzyszenie.
§6
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, które organizują i wspierają hodowlę
kotów rasowych oraz miłośników kotów w Polsce i poza granicami kraju.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) popieranie hodowli kotów rasowych,
2) wspieranie i koordynacja działań swoich członków,
3) rozwijanie świadomości dotyczącej praw zwierząt,
4) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa naturalnego,
5) kształtowanie świadomości młodzieży, a zwłaszcza studentów w zakresie ochrony
praw zwierząt,
6) popieranie i organizowanie działań z zakresu ochrony środowiska.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie pokazów kotów, przeglądów i wystaw krajowych lub
międzynarodowych,
1

2) współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli kotów w kraju
i za granicą,
3) współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,
4) organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych
oraz prowadzenie wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy
o hodowli kotów,
5) reprezentowanie
interesów
członków
Stowarzyszenia
przed
władzami
administracyjnymi, organizacjami społecznymi, sądami, organami władzy publicznej,
samorządowej,
podmiotami
gospodarczymi
oraz
władzami
organizacji
międzynarodowych do których należy,
6) organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i hodowlanej służby
pomocniczej,
7) czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej oraz członkowskiej,
8) udzielanie wsparcia na rzecz organizacji walczących o prawa zwierząt,
9) organizowanie instruktaży oraz wydawanie wydawnictw z zakresu praw zwierząt
i ochrony środowiska.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 10
1. Stowarzyszenie może zakładać wraz z innymi stowarzyszeniami lub przystępować
do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych
2. Założycielami i członkami związku stowarzyszeń mogą być także inne osoby prawne,
z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.
3. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych, których cele są zbliżone do jego celów.
4. Członków Stowarzyszenia obowiązują przepisy i decyzje organizacji
międzynarodowych do których należy, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem
polskim.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski) posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
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2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności

3.

4.

5.
6.

7.

prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć
do Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą zrzeszać się w Stowarzyszeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli
polskich.
Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wstępować do Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc merytoryczną,
finansową lub rzeczową. W deklaracji powinna zostać wskazana forma wsparcia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela wskazanego przez jej
organ zarządzający.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji
celów Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
w szczególności w zakresie działalności Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w szkoleniach, kursach i imprezach oraz wystawach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
4) korzystania z pomocy i urządzeń należących do Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez Zarząd,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt 3 oraz popierania
działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób.
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§ 16
1. Członek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowi honorowi są zwolnieni z opłacania składek i mają prawo do uczestnictwa
we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie bez obowiązku
uiszczania opłat.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, jego
likwidacji lub upadłości,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesiące,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu,
5) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego
karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego na podstawie uchwały Zarządu w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2-6 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia
lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust. 3, bez podania przyczyn odmowy.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków. Członkowie Walnego Zebrania mogą podjąć uchwałę o głosowaniu
tajnym.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu
tajnym. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu
lub odpowiednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane
zwykłą większością głosów, przy obecności:
1)
w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków zwyczajnych (kworum),
2)
w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później – bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Po przekroczeniu tej liczby, uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji
wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku,
w terminie do 30 czerwca danego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
dwaj sekretarze, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres 3 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie
wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Członkowie Walnego Zebrania mogą podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
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4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie lub odmowa
udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
5) ustanawianie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) uchwalanie kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia,
8) uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu,
9) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków zwyczajnych wybieranych spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia
3. Pierwsze posiedzenie wybieranego Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego
Walnego Zebrania, a następne w terminach ustalonych przez Zarząd.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, vice prezesa członka Zarządu oraz skarbnika, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)
opracowywanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań budżetowych,
3)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
5)
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6)
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania, skreślania
członków,
8)
prowadzenie ewidencji członków,
9)
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
oraz przesyłanie ich członkom Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków,
10)
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
11)
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
12)
podejmowanie działalności informacyjnej,
13)
zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
14)
decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych,
zagranicznych
i międzynarodowych,
15)
ustanawianie pełnomocników.

Komisja Rewizyjna
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§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia i ich opiniowanie,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7) opiniowanie budżetu Stowarzyszenia i bilansu,
8) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
§ 28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie
regulaminu.
§ 29
W przypadku określonym w § 25 pkt 6 Walne Zebranie Członków powinno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe.
§ 31
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) z ofiarności publicznej, dotacji, subwencji,
5) dochody z posiadanego przez Stowarzyszenie majątku,
6) wpływy z loterii, zbiórek ulicznych,
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7) dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Stowarzyszenia do celów

reklamowych.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w
ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4.
Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w
Statucie.
2.

§ 32
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
w tym Prezesa.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§ 33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie:
1) uchwały Walnego Zebrania Członków,
2) gdy liczba członków Stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków
wymaganych do jego założenia,
3) gdy Stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków
do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale
Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do Prezydenta m.st. Warszawy.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§ 35
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Stowarzyszeń.

Komitet Założycielski :

Przewodnicząca Zebrania

Katarzyna Justyna Piłatowicz

Katarzyna Justyna Piłatowicz

Maria Redel

Sekretarz
Urszula Musiał Kozłowska

9

