STATUT
„LUBELSKIEGO KLUBU KOTA RASOWEGO”
Uchwalony na
Walnym Zebraniu Członków w dniu 16.06.2005 r. w Lublinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie „Lubelski Klub Kota Rasowego”
Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną
niezarobkowych.

(LKKR) w
i trwałą

Lublinie, zwane dalej
organizacją o celach

§ 2.
Stowarzyszenie „Lubelski Klub Kota Rasowego” w Lublinie działa na podstawie:
• ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 z późniejszymi zmianami),
• niniejszego statutu.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 4.
1. Stowarzyszenie samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa swoje
cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące
jego działalności.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
odrębnych przepisach prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 6.
1. Stowarzyszenie może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji
społecznych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnym charakterze.
3. Członków Stowarzyszenia obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych,
do których należy, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim.
§ 7.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci „Lubelski Klub Kota Rasowego” w Lublinie.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Symbol i nazwa Lubelski Klub Kota Rasowego podlegają ochronie prawnej.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 8.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
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§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak
najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym.
2. Popularyzacja kotów rasowych wśród społeczeństwa polskiego.
3. Rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej praw zwierząt.
4. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności 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. Popieranie hodowli kotów rasowych.
4. Wspieranie i koordynacja działań swoich członków.
5. Współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie hodowli w kraju i zagranicą.
6. Współdziałanie z innymi, pokrewnymi organizacjami za granicą.
7. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia przed władzami administracyjnymi,
organizacjami społecznymi oraz jednostkami gospodarczymi RP a także przed władzami
organizacji międzynarodowych, do których należy.
8. Organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów i hodowlanej służby
pomocniczej.
9. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki hodowlanej i członkowskiej.
10. Inne działania związane z realizacją celów określonych w § 9.
Rozdział III
Członkostwo oraz prawa i obowiązki członków
§ 11.
Członkowie „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego” dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego” 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 głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia;
d) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich;
e) cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do
Walnego Zebrania.
§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna deklarująca dla
„Lubelskiego Klubu Kota Rasowego” pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która
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złoży pisemną deklarację przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W
deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w „Lubelskim Klubie Kota
Rasowego” przez jedną upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę
prawną statutem.
3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do
Walnego Zebrania.
§ 14.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów
„Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”, której taką godność nada Walne Zebranie.
§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”.
3. Prawo do uczestnictwa w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz
wystawach „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”.
4. Korzystać z pomocy i urządzeń „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego” na zasadach
określonych przez Zarząd.
5. Do zrzeszania się w innych organizacjach felinologicznych.
§ 16.
Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach
„Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”, w tym Walnego Zebrania.
§ 17.
1. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach
organizowanych przez „Lubelski Klub Kota Rasowego” bez uiszczania opłat i są zwolnieni
z płacenia składek członkowskich.
§ 18.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu „Lubelskiego Klubu
Kota Rasowego”
2. Uczestniczenia w działalności „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Dbania o dobre imię „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”.
§ 19.
Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność „Lubelskiego Klubu Kota
Rasowego” w zadeklarowany przez siebie sposób.
§ 20.
Członek będący pracownikiem Stowarzyszenia nie może pełnie jednocześnie funkcji we
władzach Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Członkostwo w „Lubelskim Klubie Kota Rasowego” ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego”,
zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i
innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy;
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d) wykluczenia z „Lubelskiego Klubu Kota Rasowego” na podstawie uchwały Zarządu, w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
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) działanie na szkodę Stowarzyszenia i jego członków
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 22.
1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas
każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały
4. Zarząd może dobrać do swego składu nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. Po
przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
I. WALNE ZEBRANIE
§ 23.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz
goście zaproszeni przez Zarząd.
§ 24.
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany
zawiadomić pisemnie wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem Zebrania.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący oraz
sekretarz.
§ 25.
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
3. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym
w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na
liczbę obecnych członków.
§ 26.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
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a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 45 dni, od dnia otrzymania
wniosku, lub podjęcia uchwały.
3. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powyższym terminie,
Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało
zwołane.
§ 27.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
e) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielania
absolutorium Zarządowi,
f) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego
majątku,
g) decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych
zagranicznych i międzynarodowych,
h) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
i) uchwalanie statutu i zmian w Statucie stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
k) rozpatrywanie apelacji członków władz od orzeczeń Zarządu,
l) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
m) podejmowanie innych uchwał mających istotne znaczenie dla działalności
Stowarzyszenia.
II. ZARZĄD
§ 28.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i odpowiada przed nim za swoją
działalność.
2 Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy Przewodniczącego, jednego z jego zastępców oraz
sekretarza.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Przewodniczącego i jednego z jego
zastępców.

§ 29.
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie
Członków.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza
i wiceprzewodniczących ds. finansowych, organizacyjnych i hodowlanych, a o dokonanym
wyborze powiadamia Walne Zebranie.
§ 30.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b) ustalanie plan pracy i zestawienie planów budżetowych oraz zatwierdzenie
sprawozdań z ich wykonania,
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie członków, wykluczanie i skreślanie członków,
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e) zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem
stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnych Zebrań,
i) prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
k) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności organów doradczych oraz
uchwalanie regulaminów ich działania,
l) organizowanie szkoleń i instruktażu dla członków Stowarzyszenia,
m) wydawanie czasopism Związku, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw
związanych z działalnością Stowarzyszenia,
n) udzielanie wyróżnień i nagród,
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia do prowadzenia
spraw określonych w pełnomocnictwie.
§ 31.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje jednoosobowo Przewodniczący lub dwóch członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
liczby członków Zarządu.
4. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin pracy uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
III. KOMISJA REWIZYJNA
§ 32.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§ 33.
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
§ 34.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie:
przewodniczącego, sekretarza.
3. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność, co najmniej dwóch
członków w tym przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w Stowarzyszeniu żadnej innej funkcji.
§ 35.
1. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, zwołuje je przewodniczący.
2. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
§ 36.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) opiniowanie budżetu Stowarzyszenia,
c) zatwierdzanie bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat Związku w okresie między
Walnymi Zebraniami Członków
d) kontrola opłacania składek członkowskich,
e) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności
stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
g) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu
i żądanie wyjaśnień,
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h) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członków funkcyjnych
władz Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 37.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.
2. Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) dochody z majątku nieruchomego, ruchomego i działalności statutowej,
c) dotacje, zapisy i darowizny,
d) dochody z organizacji wystaw i pokazów kotów rasowych oraz sympozjów i
konferencji poświęconych tematyce hodowli kotów rasowych, ekologii, ochrony zwierząt
i dziedzictwa przyrodniczego,
e) dochody z działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji idei ekologii oraz
hodowli kotów rasowych w Polsce,
f) dochody ze sprzedaży praw do użytkowania symboli Stowarzyszenia do celów
reklamowych.
3. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 38.
Członek Stowarzyszenia może pełnić w nim
Stowarzyszenia. Służy mu prawo wyboru funkcji.

tylko

jedną

funkcję

we

władzach

§ 39.
1. Wszelka działalność Stowarzyszenia jest jawna.
2. W siedzibie Stowarzyszenia winny być dostępne do wglądu zainteresowanym członkom
Stowarzyszenia wszystkie przepisy, regulaminy, instrukcje i uchwały, na podstawie, których
opiera się działalność Stowarzyszenie.
§ 40.
1. O zmianę zapisów statutu wnioskować może:
a) Zarząd Stowarzyszenia,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Każdy członek upoważniony do głosowania
2. Opracowany wniosek ze zmianami w statucie przedstawia Walnemu Zebraniu Członków
Zarząd.
3. Projekt zmian statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 41.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej trzech czwartych liczby członków
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostaje przekazany na cele
określone uchwałą Walnego Zebrania Członków.
§ 42.
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Lubelskiego Klubu Kota
Rasowego w dniu 16.06.2005 roku uchwałą nr 2/2005 i wchodzi w życie z dniem
zatwierdzenia przez Organ Rejestrowy.
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