STATUT FIFe
wraz z postanowieniami ogólnymi
Stan prawny na 1.01.2002
ROZDZIAŁ I
NAZWA - OKRES - SIEDZIBA - CEL
Artykuł 1
Kluby i federacje klubów, w tym kluby, które w przyszłości zostaną członkami lub członkami członków,
będą stanowić Międzynarodową Federację związaną na czas nieokreślony.
Artykuł 2
Federacja będzie znana pod nazwą: FEDERATION INTERNATIONALE FELINE - FIFe
(Międzynarodowa Federacja Hodowców Kotów). Zostanie zawiązana w formie stowarzyszenia nie
mającego celu zarobkowego i będzie podlegać Kodeksowi Prawa Cywilnego Wielkiego Księstwa
Luksemburg, a szczególności legislacji z 21 kwietnia 1928 roku oraz niniejszemu Statutowi.
Siedziba Federacji będzie na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburg.
Artykuł 3
Federacja nie będzie podejmować żadnych decyzji, które mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na
charakter narodowy lub indywidualność jakiegokolwiek klubu członkowskiego.
Artykuł 4
Celem FIFe jest zrzeszanie wszystkich klubów i Federacji Klubów, bez względu na ich narodowość lub
siedzibę prawną, miłośników kotów pochodzenia dzikiego i domowych, nierasowych lub rasowych.
FIFe zachęca do hodowli kotów i ulepszania ras i angażuje się w propagowanie ich dobra.
Federacja będzie w szczególności działać w zakresie:
• Ujednolicania przepisów dotyczących wystaw, sędziowania, championów międzynarodowych,
itp.
• Definiowania ras i standaryzacji wzorców rasy.
• Uznawania i harmonizacji Rejestrów Rodowodów (LO) oraz rejestrów wstępnych i
eksperymentalnych (RIEX) każdego kraju, jednocześnie czyniąc wysiłki na rzecz założenia
jednego rejestru wyżej wspomnianego rodzaju w każdym kraju. FIFe ma swobodny wgląd do
takich rejestrów bez naruszania niezależności danego członka.
• Założenia i zasady Międzynarodowego Rejestru Przydomków (Nazwy Hodowli Kotów).
• Sporządzania oficjalnych wykazów sędziów upoważnionych przez Federację.
• Wydawania wymaganych zezwoleń lub zgody na wystawy krajowe i międzynarodowe.
Powyższe wyliczenie nie jest pełne i FIFe jest upoważniona do prowadzenia dowolnych działań
związanych z kotami domowymi, dzikimi lub rodowodowymi.
ROZDZIAŁ II
PRZYJĘCIE - REZYGNACJA - WYKLUCZENIE
Artykuł 5
Ustalono, że minimalna liczba członków wynosi trzech. Z danego kraju można przyjąć tylko jednego
członka, stosownie do bieżącej sytuacji oraz do udzielonych praw aktualnie przysługujących członkom
pochodzącym z tego samego kraju.
Artykuł 6
Ubiegając się o członkostwo w FIFe zainteresowany klub lub federacja klubów muszą złożyć wniosek
w biurze Sekretarza Generalnego. Wniosek musi zawierać dokładne informacje dotyczące kandydata,
w szczególności regulamin i ograniczenia, listę członków zarządu oraz członków rady technicznej.
Oprócz tego wniosek musi zawierać bezwarunkowe przyjęcie regulaminu i ograniczeń FIFe. Kandydat
musi być wprowadzony przez mentora - Członka FIFe. Jeżeli wniosek jest kompletny, kandydatura
zostanie przedstawiona na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. W razie przyjęcia przez Walne
Zgromadzenie kandydat będzie przyjęty na dwuletni okres próbny; w tym okresie przysługują mu takie
same prawa, co członkowi zwykłemu, poza prawem głosu. Mentor odpowiada za opłacanie za

kandydata składek FIFe. Członek nie może być mentorem dla więcej niż jednego kandydata na
członka FIFe.
Artykuł 7
Po upływie okresu próbnego kandydatura zostanie przedstawiona przez mentora - Członka FIFe na
kolejnym Walnym Zgromadzeniu. Wówczas Zgromadzenie, biorąc pod uwagę opinię Rady i mentora Członka, podejmie decyzję o przyjęciu lub ewentualnym odrzuceniu kandydatury bez podania
przyczyn. Okres próbny może zostać dodatkowo przedłużony o rok na wniosek mentora - Członka.
Uchwały dotyczące przyjęcia są ważne pod rygorem przyjęcia ich przez większość 3/4 członków
obecnych [na zgromadzeniu].
Artykuł 8
Członkowie FIFe zobowiązują się nie zezwalać swoim członkom na branie udziału, bezpośrednio lub
pośrednio, w wystawach lub innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenia nie przyjęte w
poczet członków FIFe.
Rada Wykonawcza FIFe może udzielić zgody w drodze wyjątku.
Artykuł 9
Członkowie FIFe mogą przyjmować do swoich klubów osoby zamieszkałe w kraju lub przebywające
chwilowo za granicą.
Jednakże mogą przyjąć osoby mieszkające w kraju, gdzie nie ma członka FIFe. Członkowie FIFe
mogą przyjąć do swoich klubów osoby, które niedawno zamieszkały za granicą, pod warunkiem, że w
nowym kraju zamieszkania nie ma członka FIFe.
Artykuł 10
Członkostwo FIFe wygasa:
Z chwilą rezygnacji przesłanej listem poleconym z przynajmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem
do biura Sekretarza Generalnego FIFe, z końcem roku budżetowego.
Z chwilą wykluczenia z powodu poważnego wykroczenia - w szczególności nie przestrzegania
postanowień Statutu i Regulaminu, odmowy płacenia składek, itp.
Sprawę wykluczenia rozpatrzy Rada Wykonawcza i wysunie wniosek w tej sprawie na następnym
Walnym Zgromadzeniu, które podejmie decyzję większością 3/4 głosów członków obecnych [na
zgromadzeniu].
Podjęta decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i jest nieodwołalna. Jednakże
poważne zmiany w organizacji członka wykluczonego w tym trybie mogą stanowić uzasadnienie
złożenia wniosku o ponowne przyjęcie w poczet członków.
ROZDZIAŁ III
ADMINISTRACJA
Artykuł 11
Organami władzy FIFe są:
• Walne Zgromadzenie członków
• Rada Wykonawcza
• Komisje
• Rewidenci
ROZDZIAŁ IV
WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 12
Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ władzy FIFe.
Składa się z delegatów członków. Każdy członek jest uprawniony do bycia reprezentowanym przez
jednego delegata z prawem głosu. Delegat z prawem głosu może reprezentować tylko jednego
członka. Oprócz delegata z prawem głosu każdy członek będzie uprawniony do reprezentowania go
przez drugą osobę występującą w charakterze doradcy.
W wypadku równej ilości głosów Prezes ma głos rozstrzygający.
Artykuł 13
Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należy:

•
•

wyznaczanie członków Rady Wykonawczej, Komisji i Rewidentów,
zatwierdzanie lub odrzucanie rocznego budżetu i sprawozdania finansowego; zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego oznacza wywiązanie się Skarbnika z wykonanych
przezeń obowiązków,
• podejmowanie decyzji w sprawie kandydatów na nowych członków,
• podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia członka w trybie art.10,
• ocena postępowania Rady Wykonawczej i zakomunikowanie o wywiązaniu się Rady z
odpowiedzialności.
Ponadto Zgromadzeniu będą przysługiwać wszelkie pozostałe prawa nadane Statutem, które nie
zostały w sposób wyraźny udzielone innemu organowi administracyjnemu.
Artykuł 14
Zgromadzenie będzie zbierać się przynajmniej raz w roku. Będzie zwoływane przez Prezesa FIFe w
trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym na wniosek jednej piątej członków FIFe.
Artykuł 15
Dla podjęcia ważnych decyzji na Walnym Zgromadzeniu musi być obecna przynajmniej połowa
wszystkich członków FIFe.
Artykuł 16
Decyzje Walnego Zgromadzenia będą ważne i wiążące, jeżeli zostaną podjęte zwykłą większością
głosów członków obecnych i reprezentowanych na zgromadzeniu, poza wyjątkiem przyjęcia,
wykluczenia i modyfikacji Statutu, kiedy wymagana jest większość 3/4 głosów.
Członkowie Walnego Zgromadzenia będą głosować przez podniesienie rąk; głosowanie tajne można
przeprowadzić na wniosek członka.
Artykuł 17
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes FIFe, uprawniony do przekazywania swoich uprawnień
przewodniczącemu danego zgromadzenia. Protokoły ze Zgromadzenia sporządza Sekretarz
Generalny lub jego zastępca, który przedkłada taki Protokół do weryfikacji trzem osobom, które brały
udział w Zgromadzeniu. Następnie Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego.
Artykuł 18
Członkowie FIFe są powiadamiani listem poleconym wysłanym dziewięćdziesiąt (90) dni przed
ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zaprasza się ich do przesłania propozycji Sekretarzowi
Generalnemu sześćdziesiąt (60) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Otrzymają także Porządek
Obrad zawierający propozycje członków trzydzieści pięć (35) dni przed ustalonym terminem
Zgromadzenia.
Artykuł 19
Żadne decyzje w sprawach nie umieszczonych w porządku obrad nie mogą być podjęte, o ile Walne
Zgromadzenie nie postanowi inaczej w drodze głosowania, na wniosek Przewodniczącego.
Propozycje lub wnioski muszą być sporządzone w języku francuskim, niemieckim i angielskim.
Artykuł 20
Członek, który nie jest w stanie wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, może być reprezentowany
przez innego członka. Żaden członek nie może reprezentować więcej niż jednego innego członka.
Żaden członek nie może być reprezentowany na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach.
Artykuł 21
W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć wszyscy członkowie FIFe. Jednakże Walne
Zgromadzenie może podjąć decyzję o prowadzeniu obrad w niektórych sprawach za drzwiami
zamkniętymi.
ROZDZIAŁ V
RADA WYKONAWCZA
Artykuł 22
Radę Wykonawczą wybiera Walne Zgromadzenie.
Do Rady Wykonawczej mogą być wybrani wyłącznie członkowie klubów będących członkami FIFe.

Będzie składać się z:
• 1 Prezesa
• 1 Wiceprezesa
• 1 Sekretarza Generalnego
• 1 Skarbnika
• 1 Zastępcy Sekretarza Generalnego
• 1 Zastępcy Skarbnika
Całej szóstce członków Rady przysługuje prawo głosu w Radzie.
Rada Wykonawcza odpowiada za wykonanie decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz za
prowadzenie spraw bieżących. Rada Wykonawcza zajmuje się administracją FIFe zgodnie z
artykułem 15 i 16. Rada Wykonawcza podejmuje wszystkie decyzje w sprawach dyscyplinarnych
zgodnie z zaleceniem Komisji Dyscyplinarnej.
Prezes sprawuje nadzór nad działalnością FIFe w każdej dziedzinie. Zapewnia przestrzeganie Statutu
i Regulaminu; przewodniczy obradom Rady Wykonawczej i Walnego Zgromadzenia, poza wyjątkami,
kiedy postanowi przekazać swoje uprawnienia w trybie artykułu 17.
Wiceprezes wypełnia obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności.
Sekretarz Generalny organizuje działalność Rady Wykonawczej pod nadzorem Prezesa. Sporządza
protokoły z posiedzeń, rozsyła sugestie, propozycje i powiadomienia o posiedzeniach. Całość
korespondencji przychodzącej i wychodzącej od Rady musi być przekazywana do Sekretarza
Generalnego.
Skarbnik zajmuje się rachunkowością, zbieraniem opłat i składek, regulowaniem płatności,
prowadzeniem ksiąg i sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego.
Zastępca Sekretarza Generalnego i zastępca Skarbnika będą wspierać Sekretarza Generalnego i
Skarbnika we wszystkich wykonywanych przez nich czynnościach.
Artykuł 23
FIFe jest związane podpisem złożonym wspólnie przez dwóch członków Rady Wykonawczej, z
których przynajmniej jednym musi być Prezes lub Wiceprezes.
Artykuł 24
Członkowie Rady Wykonawczej są wybierani na trzyletnią kadencję. Jedna trzecia członków Rady
Wykonawczej co roku ubiega się o ponowny wybór. Członkowie Rady kończący kadencję mogą
ubiegać się o ponowny wybór.
W sytuacji, kiedy członek nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków, Rada Wykonawcza
może dokooptować jego zastępcę, którego wybór musi ratyfikować następne Walne Zgromadzenie.
Kadencja dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia kadencji członka, którego
zastępował/a.
Artykuł 25
Rada Wykonawcza będzie powiadamiać członków o wszystkich wyborach i ewentualnych wakatach.
Nominacje kandydatów muszą dotrzeć do Rady Wykonawczej najpóźniej sześćdziesiąt (60) dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Nazwiska wszystkich kandydatów będą umieszczone w porządku
obrad. Żadni inni kandydaci nie będą kwalifikować się do wyboru.
Artykuł 26
Z zasady wszystkie funkcje będą miały charakter honorowy. Jednakże członkowie Rady Wykonawczej
otrzymują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i ewentualnych wydatków.
Sekretarz Generalny będzie otrzymywać diety miesięczne, o przydzieleniu i wysokości, których
zadecyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Wykonawczej. Należy odkładać pewną kwotę na
cele zwrotu wydatków poniesionych przez Komisje i innych wybranych urzędników, w wysokości
ustalanej, co roku przez Walne Zgromadzenie.
Przewodniczący Komisji i inni poszczególni funkcjonariusze muszą z góry przedstawić Radzie swój
budżet i muszą rozdysponować otrzymaną kwotę i rozliczyć się z niej w stosunku rocznym.
ROZDZIAŁ VI
KOMISJE
Artykuł 27

Komisje będą składać się z osób wybranych z tytułu posiadanych przez nich umiejętności,
powołanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Osoby takie muszą być członkami
FIFe. Członkowie innych Komisji wybiorą jedną osobę na przewodniczącego Komisji. Artykuły 15 i 16
mają zastosowanie.
Komisje muszą spotykać się przed każdym Walnym Zgromadzeniem i muszą przedstawiać Walnemu
Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie zawierające wyniki prac.
Artykuł 28
Komisja Sędziowska i LO będą odpowiadać za:
• Zbadanie przyjęcia nowych ras i ustalenie wzorców nowych ras;
• Modyfikację wzorców uznanych ras;
• Podejmowanie prób ujednolicenia przepisów dotyczących świadectw pochodzenia i zgodności
z istniejącymi standardami;
• Programy szkoleniowe sędziów - praktykantów oraz dalszą edukację obecnych sędziów.
• W skład Komisji wejdzie dziewięciu (9) członków:
o Trzech (3) sędziów międzynarodowych - w zakresie kotów długowłosych;
o Trzech (3) sędziów międzynarodowych - w zakresie kotów krótkowłosych lub sędziów
dla wszystkich [kotów];
o Trzech (3) członków, którzy przez dłuższy okres prowadzili rejestr rodowodów (LO) w
swoich poszczególnych krajach.
Komisja Wystawowa będzie odpowiadać za:
• Koncepcję wystawy i zmiany konieczne dla zapewnienia efektywnej organizacji danej
wystawy;
• Przestrzeganie regulaminu wystawy.
• W skład Komisji wejdzie pięciu (5) członków, którzy muszą być organizatorami wystawy, jeżeli
to możliwe z pięciu (5) różnych krajów.
Komisja Dyscyplinarna:
• Będzie składać się z pięciu (5) członków, z których żaden nie może być członkiem Rady
Wykonawczej;
• Będzie każdorazowo przekazywać zalecenia Radzie Wykonawczej.
Komisja Zdrowia i Opieki (Dobra)
• Komisja będzie odpowiadać za reprezentowanie FIFe we wszystkich sprawach dotyczących
zdrowia i dobra kotów.
• Będzie odpowiedzialna za gromadzenie informacji dotyczących zdrowia i dobra kotów oraz ich
dystrybucję na życzenie poszczególnych członków.
• Będzie współdziałać z Komisją Sędziów i LO, i Komisją Wystaw w zakresie spraw związanych
ze zdrowiem i dobrem kotów.
• W jej skład będzie wchodzić 3 członków, którzy muszą być gotowi do współpracy z instytutami
badawczymi, krajowymi i lokalnymi jednostkami jak również z hodowcami celem pozyskiwania
informacji, które posłużą do przygotowania zamówionych opracowań.
Artykuł 29
Wspomniane Komisje (Sędziowska i LO, Wystawowa, Dyscyplinarna) będą mogły swobodnie wyrażać
swoje opinie. Swoje ustalenia muszą przekazywać Radzie Wykonawczej, która je przedstawi na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Propozycje do rozważenia kierowane do poszczególnych Komisji
muszą być sporządzone w trzech językach (francuskim, niemieckim i angielskim) i przekazane przez
członka wraz z pismem przewodnim Sekretarzowi Generalnemu, który powiadomi właściwą Komisję.
Propozycje przesłane bezpośrednio przez członków członków (narodowych) nie będą przyjmowane.
ROZDZIAŁ VII
REWIDENCI
Artykuł 30
Dwóch rewidentów i dwóch zastępców mianowanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią
kadencję, przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego i Bilansu FIFe, a następnie przygotuje
sprawozdanie z wyników badania dla Walnego Zgromadzenia. [Rewidenci] nie mogą być członkami
żadnego innego organu władzy FIFe.
Rewidenci mają prawo kontrolowania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów przechowywanych
przez Skarbnika w dowolnym terminie.

ROZDZIAŁ VIII
WŁADZA DYSCYPLINARNA
Artykuł 31
Rada Wykonawcza może, na wniosek Komisji Dyscyplinarnej, zastosować następujące kary
dyscyplinarne:
• Przywołanie do porządku
• Naganę
karę pieniężną
• Tymczasowe wykluczenie z wszystkich lub niektórych imprez
Jedynie Walne Zgromadzenie może wykluczyć członka na stałe (por. Art. 10b)
Artykuł 32
Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej Rada Wykonawcza jest uprawniona do wszczęcia kroków
dyscyplinarnych przeciwko członkowi FIFe lub przeciw jakiejkolwiek osobie wybranej przez FIFe do
wykonywania ustalonych obowiązków i przeciwko jakiemukolwiek sędziemu. Zainteresowany członek
lub osoba mają prawo do wysłuchania. Każdy członek lub osoba, przeciwko której wszczęto kroki
dyscyplinarne, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi być skierowane do
Rady Wykonawczej w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu decyzji; w decyzji należy zaznaczyć
tryb i termin ostateczny procedury odwoławczej. Wykonanie decyzji, od której złożono odwołanie
zostanie odroczone.
Artykuł 33
O treści decyzji i uzasadnienia zainteresowana osoba zostanie powiadomiona listem poleconym.
Członkowie FIFe mogą być powiadomieni o treści decyzji dyscyplinarnych.
ROZDZIAŁ IX
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FIFe
Artykuł 34
FIFe jest finansowane z następujących źródeł:
• składek rocznych płaconych przez kluby i Federacje klubów
• opłat pobieranych za rejestrację nazw hodowli kotów
• opłat pobieranych za egzaminy sędziowskie
• opłat pobieranych za udział w wystawach krajowych i międzynarodowych
• zwrot kosztów rozetek IC, rozetek IP, nagród GIC i GIP
• subwencji, dotacji i z innych źródeł, z jakich FIFe może korzystać
Każdego roku Walne Zgromadzenie ustali wysokość składek i opłat we frankach szwajcarskich.
Artykuł 35
Każdy członek przekaże skarbnikowi informacje niezbędne do ustalenia wysokości składek i opłat.
Wszystkie żądania zapłaty wysyłane przez Skarbnika przed 31 marca każdego roku oraz składki
roczne będą płatne do 30 kwietnia włącznie. Członek, który nie wywiązał się z tego obowiązku, traci
prawo głosu. Rada Wykonawcza może, na żądanie, w drodze wyjątku wyłączyć członków, którzy mają
uzasadnione trudności z wywiązaniem się z zobowiązań finansowych.
Artykuł 36
Długi FIFe podlegają ściągnięciu do wysokości aktywów netto.
ROZDZIAŁ X
RACHUNKOWOŚĆ I BUDŻET
Artykuł 37
Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i kończy 31 grudnia.
Artykuł 38
Bilans oraz rachunek zysków i strat będą przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu. W tym celu
Skarbnik udostępni członkom FIFe kopię sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
trzydzieści pięć (35) dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ XI
ZMIANY STATUTU
Artykuł 39
Wszystkie propozycje zmian Statutu muszą być przekazane Radzie Wykonawczej najpóźniej dziesięć
dni po otrzymaniu powiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Rada Wykonawcza przedstawi
Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez siebie propozycje zmian. Wszelkie zmiany Statutu
muszą być uchwalone większością 3/4 oddanych głosów.
Artykuł 40
Decyzja o rozwiązaniu FIFe leży w gestii Walnego Zgromadzenia. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu
wymagane kworum nie jest obecne, przewodniczący zwoła drugie Walne Zgromadzenie. Wówczas
rozwiązanie FIFe będzie uchwalone zwykłą większością głosów oddanych za wnioskiem w tej sprawie
bez konieczności obecności kworum.
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA RÓŻNE
Artykuł 41
Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalić Regulamin Ogólny, który pod żadnym względem nie może
odbiegać od obecnego Statutu.
Artykuł 42
Wszystkie decyzje FIFe będą wiążące dla wszystkich klubów członkowskich i członków takich klubów.
Artykuł 43
Statuty i Regulaminy klubów członkowskich FIFe muszą zawierać postanowienie o mocy wiążącej
decyzji FIFe w stosunku do członków.
Artykuł 44
Członkowie, którzy opuścili FIFe lub zostali wykluczeni z FIFe, nie mają prawa do żadnych aktywów
Federacji.
Artykuł 45
Językami FIFe będzie język francuski, niemiecki i angielski.
Artykuł 46
W siedzibie Federacji będzie przechowywany jeden egzemplarz Statutu FIFe w trzech językach.

