Regulamin członka LKKR
Zgodnie z Rozdziałem III Statutu i Regulaminu organizacyjnego LKKR kwestie członkostwa
regulują następujące zapisy:
I. Członkostwo
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) jest związana z LKKR,
b) złoży deklarację członkowską i wypełni inne regulaminowo wymagane dokumenty,
c) dokona wpłaty składki członkowskiej.
2. Podstawowe warunki członkostwa określa Statut na zasadach obowiązujących w Statucie
Stowarzyszenia oraz niniejszym Regulaminie.
3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Status członka
wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem
działalności zainteresowanego.
4. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze
uchwały.
II. Rodzaje członkostwa
Wybór statusu członkostwa następuje dobrowolnie, poprzez wybór własny, na początku
przystąpienia do klubu. W okresie trwania kadencji Zarządu można zmienić ten status samemu lub
o zmianie może zadecydować zarząd, na podstawie uchwały, w drodze weryfikacji zaangażowania.
1. AKTYWNY
2. ZWYCZAJNY
3. BIERNY
4. WSPIERAJĄCY
5. HONOROWY
III. Charakterystyka poszczególnych rodzajów członkostwa
1. AKTYWNY
1.1 Członkostwo Aktywne jest przeznaczone dla osób zrzeszonych w LKKR, którzy czynnie
realizują założenia statutowe i regulaminowe, czynnie uczestniczą w imprezach organizowanych
przez stowarzyszenie,
1.2 Zarząd nadaje status Członkostwa Aktywnego w drodze uchwały i w drodze uchwały może
pozbawić powyższego,
1.3 Członkostwo Aktywne jest płatne na zasadach ogólnych statutu,
1.4 Członkostwo Aktywne obowiązuje przez cały okres kadencji Zarządu stowarzyszenia, chyba że
w drodze uchwały zostanie ono zdjęte i/lub w drodze pisemnej rezygnacji członka,
1.5 Członkowi Aktywnemu przysługuje 1 głos na Walnym Zebraniu Członków
2. ZWYCZAJNY
2.1 Członkostwo Zwyczajne przeznaczone dla osób zrzeszonych w LKKR, którzy dostatecznie
czynnie realizują założenia statutowe i regulaminowe, dostatecznie czynnie uczestniczą w
imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,

2.2 Członkostwo Zwyczajne jest płatne na zasadach ogólnych statutu,
2.3 Członkostwo Zwyczajne obowiązuje przez cały okres kadencji Zarządu stowarzyszenia, chyba
że w drodze uchwały zostanie ono zdjęte i/lub w drodze pisemnej rezygnacji członka
2.4 Członkowi Zwyczajnemu przysługuje 1 głos na Walnym Zebraniu Członków
3. BIERNY
3.1 Członkostwo Bierne jest przeznaczone dla osób nieaktywnych, zrzeszonych w LKKR, którzy
wykazują jedynie wolę przynależności do Stowarzyszenia,
3.2 Zarząd nadaje status Członkostwa Biernego w drodze uchwały i w drodze uchwały może
pozbawić powyższego,
3.3 Członkostwo Bierne jest płatne na zasadach ogólnych statutu,
3.4 Członkostwo Bierne obowiązuje przez cały okres kadencji Zarządu stowarzyszenia, chyba że w
drodze uchwały zostanie ono zdjęte i/lub w drodze pisemnej rezygnacji członka,
3.5 Członkowi Biernemu nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków,

5. WSPIERAJĄCE I HONOROWE
5.1 Członkostwo Wspierające i Honorowe jest przeznaczone dla osób zrzeszonych w LKKR, które
bezpośrednio lub pośrednio wniosły znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia,
5.2 Członkostwo Wspierające i Honorowe obowiązuje tylko w danym Stowarzyszeniu i jedynie na
terenie Polski,
5.3 Członkostwo Wspierające i Honorowe jest bezpłatne,
5.4 Członkostwo Wspierające nadawany jest na okres kadencji, w drodze uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia,
5.5 Członkostwo Honorowe nadawane jest dożywotnio, w drodze uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia,
5.6 Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Członków bez prawa głosu, jedynie jako głos doradczy - oraz do uczestnictwa we wszystkich
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na takich samych zasadach jak każdy Członek
Stowarzyszenia,
5.7 Osoby Wspierające i Honorowe obowiązują te same prawa i obowiązki oraz procedura utraty
członkostwa co wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
5.8 Członkom Wspierającym i Honorowym nie przysługuje prawo głosu w podejmowanych przez
Stowarzyszenie decyzji, mających wpływ na rozwój i życie klubu,
5.9 Członek Wspierający i Honorowy może służyć radą i pomocą w kwestiach trudnych
W trakcie kadencji każdego Zarządu dopuszcza się weryfikację członków pod względem jego
zaangażowania w działalność Stowarzyszenia i ewentualną zmianę jego statusu.
Szczegółowy opis procedur zmian statusu zawiera „Procedura weryfikacyjna” Członka
Stowarzyszenia, którą każdorazowo określa nowo powołany Zarząd pod względem priorytetów
danej kadencji. Procedura weryfikacyjna, powinna szczegółowo określać przypadki, które mają
podstawowy wpływ na zmianę statutu członka. Stanowi także o formach i trybach informacji
członków weryfikowanych o zmianie ich statusu ze szczególnym uwzględnieniem podania
przyczyn ich weryfikacji

IV. Prawa członków
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego w zakresie władz Stowarzyszenia w zależności od
rodzaju członkostwa w stowarzyszeniu
2. posiadania legitymacji Stowarzyszenia

3. posiadania możliwości z korzystania ze szkoleń, konferencji organizowanych przez i dla
Stowarzyszenia
4. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działania Stowarzyszenia
5. korzystania z opieki i rekomendacji Stowarzyszenia
6. korzystania ze świadczeń stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia
V. Obowiązki członków
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia
2. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
3. popierania i czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia
4. zapoznania się i przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz aktów wewnętrznych Stowarzyszenia
5. aktywnego uczestniczenia w życiu i pracy Stowarzyszenia
6. regularnego opłacania składek członkowskich.
7. jasnego określenia swojego rodzaju członkostwa, przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej
8. prawidłowo wypełnione dokumenty i ich opłacenie jest warunkiem realizacji
9. dokumenty nieprawidłowo wypełnione lub nieopłacone są odesłane do hodowcy po 30 dniach na
jego koszt
VI. Procedury przyjmowania członków
1. Dla członków aktywnych, wspierających i biernych:
1.1 Składanie pisemnej deklaracji członkowskiej poprzez:
1.1.1 Wypełnienie formularza deklaracji znajdującego się na stronie internetowej LKKR,
podpisanie i wysłanie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.
1.1.2 Wysłanie potwierdzenie wpłaty opłat rejestracyjnych – członkowskich faksem na numer:
………………… lub adres e-mail Lubelskiego Klubu Kota Rasowego.
1.2 Potwierdzenie członkostwa:
Po wysłaniu deklaracji wraz z oryginałem rodowodu kota/tów i potwierdzenia wpłaty lub
uiszczeniu opłat w kasie klubu wysyłana jest informacja o przyjęciu bądź nie w poczet Członków w
ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej deklaracji i potwierdzenia opłaty. Zarząd po otrzymaniu
powyższego potwierdzenia od Sekretarza Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu podpisuje
decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia w drodze uchwały wg wybranego
rodzaju członkostwa.
2. Dla członków honorowych:
O przyznanie Członkostwa Honorowego mogą ubiegać się osoby będące w gronie członków –
założycieli; osoby, które były Członkami Zarządu; osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia
lub inne osoby publiczne podnoszące prestiż organizacji.
Kandydatura na członka honorowego powinna być zgłoszona przez członka Stowarzyszenia, a
następnie zatwierdzona przez większość na Walnym Zebraniu w drodze głosowania.
3. Dla członków wspierających:
O przyznanie Członkostwa Wspierającego mogą ubiegać się osoby mogące wykazać się aktywną
działalnością w branży hodowlanej.
Kandydat składa wniosek o Członkostwo Wspierające do Zarządu LKKR w postaci podania, w
którym oświadcza, iż wykonuje lub wykonywać będzie pracę w zakresie tworzenia idei
hodowlanych, chęć pomocy w współtworzeniu Stowarzyszenia
VII. Utrata członkostwa

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie na adres Stowarzyszenia, po uiszczeniu wszystkich należnych
stowarzyszeniu opłat i składek
2. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu z powodu:
a) naruszenia zasad określonych w statucie oraz aktach wewnętrznych Stowarzyszenia
b) zalegania z zapłatą składki członkowskiej nie dłużej niż okres 6 miesięcy, po wcześniejszym
wezwaniu do zapłaty, które ma miejsce po 3 miesiącach niepłacenia. Członek po wezwaniu do
zapłaty ma obowiązek uiścić zaległe opłaty po 7 dniach, inaczej zostanie wstrzymana realizacja i
wydawanie dokumentów hodowlanych oraz usunięcie ze strony LKKR.
c) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) wykluczenie z Klubu na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Sądu Koleżeńskiego, po
rozpatrzeniu zasadności przez Zarząd
3. Śmierci lub utraty osobowości prawnej
4. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu członka, zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania się na piśmie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania
Członków w terminie 21 dni od dnia powiadomienia o uchwale Zarządu, pod rygorem utraty prawa
do odwołania. W przypadku skutecznego złożenia odwołania, decyzję ostateczną podejmuje Walne
Zebranie Członków na najbliższym Zebraniu.
5. Pozbawienie statutu Członkostwa wg statusu może nastąpić z przyczyn:
a) rażącego uchylania się od działań podjętych uchwałami Stowarzyszenia
b) działań, które w sposób obiektywny wskazują na nieetyczne postępowanie zarówno koleżeńskie
jak i hodowlane
c) działań na szkodę stowarzyszenia
VIII Finanse
Istota finansowania LKKR pochodzi głównie z opłat zawartych cennikiem klubu. Opłaty
członkowskie wynikające z przynależności organizacyjnej członka. Przeznaczone są one na:
- cele statutowe
- organizacyjne zawarte w statucie stowarzyszenia
- działalność oraz reklamę klubu
Jako takie podlegają szczegółowej ewidencji komórki finansowej oraz kontroli Komisji Rewizyjnej.
W ramach motywacji lub nagrody Zarząd morze zdjąć niektóre opłaty z członka klubu.
Szczegółowy opis procedur zwolnień z opłat zawiera „Procedura weryfikacyjna” Członka
Stowarzyszenia, którą każdorazowo określa nowo powołany Zarząd
IX. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność w Stowarzyszeniu regulują przepisy prawa – Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami.
X. Postanowienia Końcowe
Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 14.05.2007 i wchodzi w życie z chwilą uzyskania
kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część
niniejszego regulaminu.

