Statut Polskiej Federacji Felinologicznej
FELIS POLONIA
Uchwalony dnia 10 września 2005 r.
(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dnia 2 listopada 2005 r., dnia 16 listopada 2005r., dnia 05 marca 2011 r.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Federacja Felinologiczna FELIS POLONIA, zwany dalej
Federacją, używający skrótu nazwy „FELIS POLONIA” zrzesza stowarzyszenia, i inne osoby prawne działające
w Polsce na podstawie obowiązującego prawa, które organizują i wspierają hodowlę kotów rasowych w Polsce.
2. Federacja jest organizacją non-profit.
3. Federacja jest ogólnopolską strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności,
równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
4. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych stowarzyszeń. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników. Pracownicy nie mogą pełnić funkcji kierowniczych zarówno
w Federacji jak i w zrzeszonych stowarzyszeniach.
5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Łódź. Dla
właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Federacja może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach statutowych.
7.Członków Federacji obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do których należy, o ile nie
pozostają w sprzeczności z prawem polskim.
8. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Federację zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Symbol i nazwa Federacji (Felis Polonia) podlegają ochronie prawnej.
9. Federację założono na czas nieokreślony.
Rozdział 2
Cele i formy ich realizacji
§2

Celem Federacji jest wspieranie hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia
najwyższego poziomu pod względem rasowym i estetycznym. Cel ten Federacja realizuje przez:
1.Prowadzenie Ksiąg Rodowodowych Kotów Rasowych ( Polskich Ksiąg Rodowodowych ), których szczegółowy
sposób i tryb prowadzenia regulują wewnętrzne przepisy.
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 za granicą .
5.Organizowanie instruktażów, kursów, odczytów w zakresie hodowli kotów rasowych oraz prowadzenie
wydawnictwa mającego na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o hodowli kotów.
6.Reprezentowanie interesów członków Federacji 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.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§3
Członkowie Federacji dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych,
b) Członków Kandydatów,
c) Członków Wspierających,
d) Członków Honorowych.
§4
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca non-profit, której głównym celem jest organizowanie
i wspieranie hodowli kotów rasowych w Polsce, realizująca powyższy cel w sposób niebudzący wątpliwości i która
działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jako Członek Kandydat Federacji przynajmniej od roku.
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2. Podmiot ubiegający się o przystąpienie do Federacji (zwany dalej Wnioskodawcą), wraz z wnioskiem
o przystąpienie do Federacji składa Zarządowi Federacji następujące dokumenty:
a) zobowiązanie do przestrzegania Statutu Federacji
b) aktualny odpis KRS
c) kopię statutu i regulaminów obowiązujących u Wnioskodawcy
d) zobowiązanie Wnioskodawcy do dostosowania w terminie 30 dni od daty rozpoznania wniosku o przyjęcie
uchwały dostosowującej statut Wnioskodawcy do Statutu Federacji, pod rygorem odmowy przyjęcia do
Federacji
e) aktualną listę członków wnioskodawcy wraz z ich adresami.
3. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w ust. 2 dokumentów, Zarząd wzywa Wnioskodawcę do
uzupełnienia dokumentacji w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, Zarząd uchwałą
odmawia przyjęcia Wnioskodawcy w poczet Członków Kandydatów.
4. Zarząd Federacji podejmuje uchwałę o przyjęciu Wnioskodawcy w poczet Członków Kandydatów po spełnieniu
przez niego warunków określonych w ust. 1 i 2. Wnioskodawca może w terminie 7 dni od podjęcia uchwały
zażądać doręczenia jej uzasadnienia.
5. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie składane jest za pośrednictwem
Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania uzasadnienia uchwały, a w przypadku niewystąpienia
o doręczenie uzasadnienia w terminie 5 tygodni od dnia podjęcia uchwały.
6. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym walnym zebraniu.
§5
1. Członek Kandydat posiada wszystkie prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Federacji.
2. Członek Kandydat po upływie roku od wpisania na listę Członków może złożyć wniosek o włączenie
w poczet Członków Zwyczajnych.
3. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zebranie kierując się przesłankami wskazanymi w § 4 oraz
oceną stopnia, w jakim Członek Kandydat spełniał swoje obowiązki.
§6
1. Członkowie Zwyczajni Federacji mają prawo:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji;
b) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
statutowych Federacji;
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
d) zgłaszanie kandydatów do władz Federacji.
2. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji;
b) przestrzegania postanowień Statutu Federacji i uchwał jej władz;
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne
Zebranie;
d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
§7
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna deklarująca Federacji pomoc merytoryczną, rzeczową
lub finansową, która złoży pisemny wniosek. Wniosek winien zawierać opis oferowanej pomocy.
2. Uchwałę w przedmiocie opisanym w ust. 1 podejmuje Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie na zasadach wskazanych w § 4.
4. Członkowie Wspierający nie mają obowiązku płacenia składek.
5. Członkowie Wspierający mają prawo:
a) udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Federacji, w tym Walnego Zebrania;
b) uczestniczenia w spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych
Federacji;
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji;
d) udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.
6. Członkowie Wspierający zobowiązani są do:
a) Przestrzegania Statutu Federacji oraz uchwał jej władz;
b) wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej;
c) dbałość o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
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§8
1. Członkiem Honorowym może być osoba prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów Federacji, której
taką godność nada Walne Zebranie. Osoba prawna zostaje Członkiem Honorowym, jeżeli wyrazi na to
zgodę.
2. Członkowie Honorowi nie mają obowiązku płacenia składki.
3. Członkowie Honorowi Federacji mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
statutowych Federacji;
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji;
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
4. Członkowie Honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji;
b) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
§9
Członkowie reprezentowani są w Federacji przez upoważniona osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę
prawną statutem bądź innym, analogicznym aktem.
§ 10
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b) likwidacji osoby prawnej;
c) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania, z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał organów Federacji, działania na szkodę Federacji lub w związku
z nieregularnym opłacaniem składek członkowskich na wniosek Zarządu.
2. Zarząd Federacji ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia
decyzji przez Walne Zebranie.
Rozdział 4
Władze Federacji
§ 11
Władzami Federacji są:
- Walne Zebranie – działające jako organ uchwałodawczy i kontrolny Federacji
- Zarząd i Komisja Rewizyjna – działające jako organ wykonawcze Federacji
§ 12
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2. Żaden z członków Władz Federacji nie może być w żaden sposób spokrewniony lub też być w związku
formalnym lub nieformalnym z innymi członkami wykonawczych władz Federacji. Kadencja organów
Federacji trwa 4 lata za wyjątkiem pierwszych władz, gdzie trzech członków Zarządu wybieranych jest na
kadencję dwuletnią a pozostali na kadencję czteroletnią.
3. Pierwsze władze Federacji wybrane zostaną na pierwszym Walnym Zebraniu Federacji zwołanym przez
Komitet Założycielski niezwłocznie po zarejestrowaniu Federacji.
§ 13
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to uchwał Walnego Zebrania,
podejmowanych w drugim terminie, które zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych do głosowania.
4.1. Walne Zebranie
§ 14
Walne Zebranie Federacji może być
a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.
§ 15
1. Najwyższym organem Federacji jest Walne Zebranie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz na rok przez Zarząd Federacji, w terminie nie
później niż 60 dni przed Walnym Zgromadzeniem Feline Internationale Federation (zwanym dalej FIFe)
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z siedzibą w Luksemburgu, zrzeszającej organizacje hodowców kotów rasowych. O dacie i miejscu
decyduje Zarząd Federacji.
3. Zawiadomienie pisemne o terminie i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest, na co najmniej 21 dni
przed planowaną datą. Ponadto dopuszczalne jest przesłanie zawiadomienia równolegle faksem lub
pocztą elektroniczną.
§ 16
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani
przez upoważnionych przedstawicieli. Liczba głosów, którą dysponuje dane stowarzyszenie jest
uzależniona od liczby członków indywidualnych zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, zgodnie z coroczną
deklaracją składaną przez Członków, wg stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego w
następujący sposób:
Do 100 członków indywidualnych = jeden (1) głos,
powyżej 100 członów indywidualnych = dwa (2) głosy.
2. Członkowie Wspierający i Honorowi a także zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie zmian w Statucie;
2. uchwalanie regulaminów Federacji;
3. uchwalanie kierunków i priorytetów działania Federacji;
4. podejmowanie decyzji o liczbie osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji;
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie na wniosek Zarządu rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata;
7. przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Federacji;
8. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium;
9. powoływanie Członków Zwyczajnych i Honorowych Federacji;
10. uchwalanie regulaminu płatności oraz wysokości składek członkowskich;
11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Federacji;
12. decydowanie o przystąpieniu Federacji do innych organizacji krajowych i zagranicznych;
13. wybieranie delegata i doradcy na Walne Zgromadzenie FIFe;
14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczaniu jej majątku;
15. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.
§ 18
Obrady Walnego Zebrania reguluje Regulamin Walnego Zebrania, który uchwalany jest przez Walne Zebranie.
§ 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na
pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Federacji.
4.2 Zarząd
§ 20
1. Zarząd reprezentuje Federację i kieruje jej pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Federację
potrzebne jest zgodne współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
2. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie spośród osób będących członkami
Członków Zwyczajnych Federacji, których kandydatury zostały zgłoszone pisemnie Przewodniczącemu
Walnego Zebrania w terminie określonym w Regulaminie Walnego Zebrania. Lista kandydatów powinna
zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz ich pisemną zgodę.
3. W terminie 7 dni od daty powołania Zarząd ma obowiązek ukonstytuować się wedle następujących funkcji
w Zarządzie: Prezes, Sekretarz Generalny, Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Wiceprezes ds.
Hodowlanych i Skrabnik.
4. Wybory 2 lub 3 Członków Zarządu odbywają się co 2 lata, podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania,
w systemie rotacyjnym, przy czym kadencja Członka Zarządu trwa 4 lata. Po każdych wyborach Zarząd
konstytuuje się na nowo.
§ 21
1. Do obowiązków Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem
i uchwałami Walnego Zebrania;
b) działanie na rzecz rozwoju Federacji, organizowanie szkoleń, kursów i odczytów;
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.

c) reprezentowanie Federacji na zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym
charakterze;
d) składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu oraz przesyłanie ich
członkom Federacji co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania;
e) opracowywanie budżetu Federacji i sprawozdań budżetowych;
f) zwoływanie, przygotowanie i obsługa Walnych Zebrań;
g) prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Federacji;
h) powoływanie komisji specjalistycznych, np. hodowlanej, dyscyplinarnej;
i) opracowywanie regulaminów i procedur stosowanych w Federacji;
j) przyjmowanie nowych Członków Kandydatów i Członków Wspierających;
k) zatrudnianie pracowników;
l) wnioskowanie kandydatów na delegata i doradcę na Walne Zgromadzenie FIFe.
Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes
lub jego zastępca lub Komisja Rewizyjna.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej
i zaproszeni goście.
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku impasu głos Prezesa jest
rozstrzygający.
Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane i jego integralną część stanowią podejmowane uchwały.
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 22
1. W przypadku ustąpienia Prezesa Federacji, 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 ust. 2, wygasa w dniu, w którym wygasłaby kadencja
członka, na którego miejsce został powołany.
4. W tym trybie w Zarządzie może zasiadać nie więcej niż 2 członków.
5. Członkowie mogą zostać odwołani w każdej chwili przez Walne Zebranie, w przypadku naruszenia
postanowień Statutu.
6. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z trzech
członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Rozdział 5
Majątek Federacji
§ 23
1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe .
2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Federacji,
c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki
publiczne,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i konferencji poświęconych
tematyce hodowli kotów rasowych,
f) dochody z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji hodowli kotów rasowych w Polsce,
g) dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Felis Polonia do celów reklamowych,
h) dochody z działalności usługowej wykonywanej na rzecz własnych członków np. sprzedaż rodowodów.
3. Fundusze Federacji mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.
§ 24
Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.
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§ 25
Dochód uzyskany z działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między członków Federacji.
Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji.
§ 26
1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Federacji wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje
i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie
przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Federacji wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
szczególności ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.
Łódź, dnia 05 marca 2011 r.
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